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Säästätte  kal,l,i,sta

-uskomalla     omaisuutenne     huollon

KANSALLIS -OSAKE-PANKIN
NOTARIAATTIOSASTOLLE

Notariaattiosastomme    säilyttää   arvopaperinne   ja   tärkeät   asiakir-
janne    varmassa    tallessa    ja    huolehtii    täsmällisesti    kaikista    niiden
hoitoon  liittyvistä  eri  toimenpiteistä.   -

Kokenut    henkilökuntamme    toimii    myös    mielihyvin    neuvonantaja-
nanne  omaisuutenne  hoidossa.

JOKAINEN   215   KONTTORISTAMME
ottaa   vastaan    Notariaattiosastollemme   annettavia  toi-
meksiantomääräyksiä.

RÅN§Amls.®SÅKE.pÅNKKi
Ma.a.n    suurjn      liikepankki.    -Perustettu    1889



TYO  JA  SÄÄSTÄVÄISYYS
LUOVAT  PÄÄOMIA

ja   pääomilla   voidaan   taas   ai-
kaansaada   uusia   työtilaisuuk-

sia  niin  yksityisen  kuin  kansa-

kunnankin   taloudessa.

Vain   uuttera    ja    säästäväinen

kansa   voi   saavuttaa   taloudel-

lisen  hyvinvoinnin.

Tallettakaa senvuoksi  säännöl-

lisesti     osa    tuloistanne   pank-

kiin.       Valitkaa      pankiksenne

paikkakuntanne   säästöpankki,

joka  maksaa  korkeimman  sal-
litun   koron  ja   johon  sijoitetut

varat    käytetään   Teidän   koti-

seutunne  talouselämän  hyväk-

si,   tahi   säästöpankkien   omis-

tama
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Antakaa Suomen vanhimman
PANKKINOTARIAATIN

valvoa etujanne.l

Omaisuutenne   hoidosta   huolehtii   pankin   teo-

reettisesti   ja  käytännöllisesti. kouliutunut  hen-

kilökunta,   johon   kuuluu   eri   alojen  talous-ja

lakimiehiä .---   Notariaattiosasto   hoitaa  ja  säi-

lyttää  omaisuuksia  ja  arvopapereita  -pitää

huolta     säätiöitten,      kassojen      ja    rahastojen

asioista  -tekee  ehdotuksia  pääomansijoituk-

sista  -   huolehtii   lainhuudoista   ja  ajaa  ilmoi-

tusasioita  tuomioistuimissa   ja   virastoissa   jne.

Käyttäkää   muutenkin   hyväksenne   Suomen

vanhimman    liikepankin   kokemusta,   varoja

ja   suhteita   --

valitkaa

POHJOISMAIDEN

YHDYSPANKKI
omaksi   pankiksenne!

Omat  varcit   540.000  000  markkaaI I



RUOTSIN  HINTflTflRKKfilLU.

Suomennos    esitelmästä,   jonka    Kansantaloudellisen    Yhdistyksen
kokouksessa   syyskuun  13  p:nä   19/±0,   piti

Erik  Lundberg.

Sodan   rasitukset   ovat   'kaikkialla   aiheuttaneet   suuria   ja   vai-
keita  taloudellisia  pulmia.   Nämä   ovat  saaneet   eri   maissa   erilaisen
luonteen,   joten   vertailujen   tekeminen   on   vaikeaa.   Tämän   takia
katsoinkin   vain    epäröiden   voivani    ottaa    vastaan    Kansantalou-
dellisen    Yhdistyksen    ystävällisen    kutsun    esitelmän    pitämisestä
täällä.   Minusta   tuntui,   että   Suomessa   ei   ainoastaan  taistella   pal-

jon  vaikeampien  taloudellisten  k}'symysten  kanssa  kuin  Ruotsissa,
vaan  että  nämä  kysymykset  ovat  suurelta  osalta  niin  erilaatuisia,
että   vertailujen  tekeminen   Suomen  ja   Ruotsin  välillä   muodostuu
hankalaksi.    Hintak}-symys   saattaisi   nykyoloissa   näyttää   Suomen
kannalta  kat,soen   toisarvoiselta,  joten  esitelmä   Ruotsin  hintasään-
nöstelystä   ei   kykenisi   herättämään   sanottavampaa   mielenkiintoa.
Tarkemmin   asiaa   ajatellen   tulin   kuitenkin   siihen   tulokseen,   että
Suomen   suurten   taloudellisten   vaikeuksien   menestyksellinen   i`at-
kaiseminen    edell}'ttää    -    vaikkai)a    hintojen    kehitystä    sinänsä

pidettäisiinkin  toisai`voisena  -  että  näitä  kysymyksiä  ratkaistaessa
ei   aiheuteta   inflaatiota  eikä  rahanarvon  tunt,uvaa  huonontumista.
Mehän   tiedämme,  että   inflaatio  ja  hintojen  voimakas  kohoaminen
tekee   mahdottomaksi  kaiken  järkii)eräisen  taloudellisen   suunnitte-
lun  ja  että  huomattava  hintojen  nousu  synnyttää  helposti  yhteis-
kunnallista   levottomuutta   ja   ristiriitoja    eri   yhteiskuntaluokkien

ja  tuottajaryhmien  välillä.  Järkiperäistä  ja  suunnitelmallista  hinta-
tarkkailua   on   pidettävä   talousi)olitijkan   vält,tämättömänä   edelly-
tyksenä,  varsinkin  silloin,   kun  tuotantokysymyksien  hallitseminen
aiheutt,aa  suuria  vaikeuksia.
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Yleistä   hintatarkkailua   toteutettåessa   on   ennen  kaikkea  kul-

jettava keskitietä, jolloin on vältettävä toisaalta äärimmäisen ahdasta
ja   ankaran   }'ksit}/.iskohtaista   hintojen  säännöstelyä,  toisaalta   taas
hinnanmuodostuksen   jättämistä   suhteel]isen   vapaaksi.    Edellisessä
tapauksessa  olisi  koko  elinkeinoclämä  ja  tuotantotoiminta  pantava

pakkopaitaan,   jälkimmäisessä   tapauksessa   sen   sijaan   olisi   uhkaa-
massa    mahdollisuus    voimakkaaseen    hintojen    nousuun    ja    viime
kädessä    inflaatioon.    Juuri    tätä    keskitietä    ei`i    maat    koettavat
nykyään   kulkea,    kuitenkin   siteii,    että   tässä   suhteessa    voidaan
havaita  ei`ilaisia  vivahduksia.   Ruotsissa  on  pyritty  vapaan  hinnan-
muodostuksen   säil}'ttämiseen   niin   suuressa   määrin   kuin   mahdol-
lista,   jotta   elinkeinoelämä   pysyisi  jotenkin  vapaana.      r\Tiin  kauan
kuin   valtio   ei   ole   varustautrinut   ottamaan   t,uotantoa   haltuunsa

ja   toteuLtainaan   säännöstelyä   monilla   aloilla,   niin   kauan   täyty}t
todellakin  luottaa  vapaan  elinkeinoelämän  omiin  aloitteisiin,  toisin
sanoen    hinnanmuodostus    on    pidettävä   jotenkin   vapaana.       T\Tyt
on  asema  vuoden  kuluessa  tosin  huomattavasti  muuttunut,  mutta
hintatai`kkailu   on   alusta   lähtien   pitänyt   päämääi`änään   sitä,   että
asioihin   ei   sekaannuta   enemmän   kuin   on   pakko.

Lienee  parast,a  suoraan  siirLyä  itse  hintatarkkailun  järjestelyyn
Ruotsissa   ja   sen   käytännölliseen   t}Töskentelyyn   ja   sitten   valaista
iiiitä  vaikeuksia,   joista   siellä   on  saatu  kokemusta  ja  jotka  voivat
muille  tarjota   opet,ust,a.

Verrattuna   Ruotsin   erilaisiin   kansanhuollon   elimiin   ~   teolli-
suuskomissioniin,   ])olttoainekomissioniin   ja   e]intarvikekomissioniin
-   on   hintatarkkailulautakunta,   joka   hoitaa   hintojen   kehityksen

keskeisintä   valvontaa,   varsin   pieni   ja   vaatimaton   laitos.    Siihen
kuuluu    todellisuudessa    vain    10    henkilöä,    jotka    työskentelevät
keskeisen valvonnan  palvelukscssa.  Itse  lautakunnassa  on  5  jäsentä,

joista   yksi   on   valtion   hallinnon   edustaja,   `kaksi   teollisuudenhar-
joittajaa,   yksi   lakimies   ja   yksi   tiedemies.    Lautakunnan   rinnalla
on  erikoinen  neuvottelukunta;  siihen  kuuluu   noin  15  jäsentä,  jotka
edustavat   teollisuustuotannon   ei`i   haaroja,   maataloutta,   kauppaa,
osuustoimintaa  ja  kuluttajapiirejä.  Tämän  neuvottelukunnan  apua
käytetään   enimmäkseen   vain   tilai)äisesti,   milloin   halutaan   kuulla
sen   mielipidettä   yleisistä   periaatekysym}'ksistä.    Vai`sinaisen   käy--
tännö]lisen  tvön   hoitaa  laut,akunta.
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Se   seikka,   että   Ruotsin hintat,arkkailu]autakunnan  organisaatio
on  näin  pieni  ja  vaatimaton,  kuvastaa  sitä  periaatetta,  että  hinta-
tarkkailu   ei   mene   y]{sityiskohtiin.   Ei   ole  k)'sym}.s   siitä,   cttä   suu-
relle   joukolle   yrityksiä   määrättäisiin   hintoja   ja   arvioitaisiin   kus-
tannuksia.   Puheena   oleva   väljä   menetelmä   riippuu   lähinnä   siitä,
että   tckemällä   vapaaehtoisia   soi)imuksia   elinkeinoelämän   kanssa
koetetaan   saavuttaa   niin   notkea   ja   joustava   hintojen   mukautu-
ininen  kuin  mahdollista.   Täl]öin  on  voitu  saada  apua  teollisuuden
omalta   järjestöltä,   Ruotsin   Teollisuusliitolta,   joka   on   i)erustanut
erikoisen    hintatoimiston.     Teollisuusliiton    välitykse]Iä    on    hinta-
t,arkkailulautakunta   ottanut   }.hteyden   ei`i   alojen  järjesLöihin,   kar-
tclleihin,   hintayhtymiin   j.n.e.   sekä   tärkeimpien   teollisuushaarojen

johtaviin   yrityksiin.    Yhä    laajemmilla   aloilla   on   päästy   sellaisiin
sopimuksiin, et,tä  ]iikeyritykset  ennen  hintojen  koroit,tamista tekevät
asiast,a  vapaaehtoisen  ilmoituksen.  Teollisuusliiton  hintatoimisto  on
lähcttämällä   kiertokirjeitä   jäsen}'rityksi]Ieen   saanut   aikaan,    että
eri  yrit)-kset  seui`aavat  ty}`.dyttävässä  määi`in   hinnoitt,elulautakun-
nan   ohjeita.   Puheena   olevien   ohjeiden   mukaan   on   ennen   hinnan
koroituksia  laadit,ta\i-a  määrättyjen  periaatteiden   mukaiset   kustan-
nus]askelmat,  jojhin  ehdotetut  koroitukset  perustuvat.

Kuten   jo   mainittiin,   merkitsee   hintatarkkailun   väljä   sovelta-
minen   sitä,    ett,ä   ]autakunta   ei   pyri   valvomaan   kaikkia hinnan-
koroit,uksia   i)itkin   ]injaa.   Valvonta   halut,aan   keskittää   huomatta-
vimpiin   standarditavaroihin   ja   tärkeimpien  tuotantoalojen  raaka-
ainejsiin.       Tämä     ei    tietenkään    estä,    että   toisinaan   on   pald{o
ottaa käsiteltäväksi vähcmmän tärkeiden  tavaroiden hintoja.  Ilinto-

jen    kehityksen    valvontaan    vaikuttaisi    haitallisesti,    jos    hinnan-
muodostus   määrätyillä   aloilla,  esim.  puheen   ollessa  sellaisista  tuot-
teista   kuin  mausteista,  saisi  tapahtua  vapaasti  keinott,elusuuntaan.
Tämän   vuoksi  hintatarkkailulautakunta  joutuu  aika  ajoin  käsitte-
lemään  sellaisiakin  hintakysymyksiä, jotka  kohdistuvat kansantalou-
dellisessa   mielessä  vähäpätöisiin  tavaroihin,  mutta  joilla  kysymyk-
sillä   on  merkitystä  terveen  liike-elämän  säilyttämisen  kannalta.

Hinnoittelun    valvonnan    i)ääperiaatteena    on,    ettei    ai`vost,ella

jotakin   hintatilannetta  sinänsä,  vaan  hinnankoroituksen  kohtuulli-
suut,ta    ja   että   tällöin   vertailuperusteena   käytetään    sitä   kustan-
nusten   nousua,    joka    on    tapahtunut    sodan   syttymisen   jälkeen.
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Tämä   merkitsee,   et,tä   lähtökohdaksi   otetaan   k?'scessä   olevan   }.ri-
tyksen  voiton  taso  sellaisena  kuin  tämä  ilmeni  välitt,ömästi  ennen
sotaa.   Yrityksen   tehtäväksi   jää   ainoastaan   i)erustellusti   osoittaa,
että  sen  toimeenpanema  tai  ehdottama  hintojen  koroitus   on   koh-
tuullinen  siihen  kustannusten  lisä}'kseen verratluna,  mikä  on  tapah-
tunut   sodan   puhkeamisen  jälkeen.   Valvonta   ei   koske   siis   hinnan
tasoa   sellaisenaan,   vaan   lähinnä   itse   hinnan   koroitusta.    Tällöin
on   edcllytetLy,   että   inflaation   vaara   piilee   ennen   kaikkea   siinä,
että  yritykset  sota-aikana  lisäävät  voittojaan.   Jos  ty}t-dytään  pitä-
mään   huolta   siitä,   että   )t'riLysten   voiLot   eivät   kasva   suureminiksi
kuin  eniien  sotaa,  ei  ole  syytä  pelätä  keinottelun  luontoista  hinLo-

jen   kehitystä.    Tällä   menetelinällä   on   lisäksi   se   hyvä   puolensa,
että   hintatai`kkailulauLakunnan   t}'ö   suuresti   yksinkertaistuu.   Täl-
löin   ei   tarvitse,   kuten   ai`vosteltaessa   määrätyn   hinnan   kohtuulli-
suutta,    syventyä   yrityksen   koko   kirjanpitoon,   vaan    sen   sijaan
voidaan tyyt,yä  )'rityksen vaihtuvien kustannusten tutkimiseen.

Silloin  kun  jokin  yritys  tekee  hintatarkkailulaut,akunnalle  ehdo-
Luksensa   hinnan   koroittamisesta,   on   t,ätä   perusteltava   kustannus-
laskelmilla,   joista  ilmenee,  että  i)olttoaineisiin,  raaka-aineisiin,  työ-

palklmihin  y.m.s.   kohdistuvat  menot  ovat  todistett,avasti  nousseet
niin  paljon,  että  ehdoLet,tua  koroitusta  voidaan  i)itää  kohtuullisena.
Mainitaksemme  jonkin  esimerkin  viitattakoon  siihen,   että  kauppa-
rautaa   valinistavat   teollisuuslaitokset   jo   vuoden   1939   syyskuussa
tekivät  oman  yhtymänsä  välityksellä  ehdoLuksen  hintojen  koi`oitta-
misesta,   perustellen   tätä   sillä,   et,tä   sellaisten tuontitavarain  kuin
i`omui`audan,   takkii`audan  ja  kivihiilen  hinnat  olivat  voimakkaasti
nousseet.   Rautatehtaat   ilmoittivat   tällöin,   kuinka   paljön   romua,
takkirautaa    ja    kivihiiltä    säännöllisissä    oloissa    käytettiin    valssi-
i`audan   t,onnia   kohden   ja   miten   paljon   juuri   näiden   tavaroiden
hinnat    olivat   kohonneet   vuoden   1939   elokuusta  lähtien.    I-Iinta-
tai`kkailulautakunta   saattoi   näin   ollen   välit,tömästi   todeta,   oliko
ehdotettu   hintojen   koi`oitus   kohtuullinen  verrattuna   puheena  ole-
`,.ien    vaihtuvicn    kustannusten    helposti    tarkistettavissa    olevaan
nousuun.

Ennen  kaikkea  on  hintatarkkailulautakunta  koettanut  ehkäistä
sitä,   että   keinottelutekijä   pääsisi   vaikuttamaan   hinnoitteluun   ja
kustannus]askelmiin.    Useat   }Tit}.kset   esittivät   vuoden   `1939   syk-
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syllä  hinnankoi`oitusehdotuksia,  jotka  lähtivät  siitä  olettamuksesta,
että   hinnat   kohoaisivat   lähiaikoina  hyvin  nopeasti.  Tuontitavaroi-
den   hinnoissa   ilmeni   voimakasta   nousua,   ja   näin   ollen   esitettiin,
että  yritysten  oli  pakko  suojata  itseään  siltä  vaaralta,  joka  uhkasi

jatkuvan    hintojen    kohoamisen    muodossa.    Tähän    näkökohtaan
vedoten  sisällytettiin  kustannuslaskelmiin  korkeampia  hintoja,  kuin
mitä   tällöin  vallitseva  markkinatilanne   edellytti.   Tätä   menettelyä
vastaan   on   hintatai`kkailulautakunta   taistelluL   vai`sin   tehokkaasti

ja   toteuttanut   sen   periaatteen,    että   vain   vallit,sevat   markkina-
hinnat  saadaan  ot,taa  huomioon  määrättäessä  kustannuslaskelmiin
sisältyviä  hintoja.

Hint,atarkkailulautakunta     oti     periaatteessa     hyväksynyt    sen,
että    i`aaka-   ja   polttoaineille   asetetaan   jälleenhankintahinta   kus-
tannuslaskelmain   perustaksi.   Tämä   merkitsee,   että   näiden   tava-
roiden   hankinta   on   asetettu   etusijalle.    Hinnat   täytyy   vapaassa

}'ritystoiminnassa   määritellä   siten,   et,tä   yritykset   voivat   hankkia
uudelleen   tuotannon  jatkumisen   vaatimat   raaka-   ja   polttoaineet.
Tästä    hankintahinnan   periaatteesta    on   kuitenkin  tehty  lukuisia

poikkeuksia   varsinkin   sodan   ensi   kuukausina,   jolloin   ei`äillä   yri-
tyksillä   oli   vielä   sodan   edellisiin   hintojhin   ostettuja   suuria   varas-
toja.   Sellaisissa  tapauksissa  on  hintatarkkailulautakunta,  varsinkin
näiden  varastojen  o]lessa  poikkeuksellisen  suui`ia,  joko  viivästyttä-
nyt   aiottua  hinnan  koroitusta  tai  antanut  koroituksen  olla jonkin
aikaa  pienempänä,  kuin  mitä  hankintahinta  ede]lyttäisi.   Ilankinta-
hinta  ei  myöskään  ole  aina  helposti  määi`iteltävissä,  eikä  sitä voida
ilman   muuta   hyväksyä   kaikissa   tapauksissa.    Viime   aikoina   on
saatu     esimerkkejä    tämän    käsitteen    tu]kitsemisen    vaikeuksista.
Ajattelen lähinnä sitä tuontia, joka Suomen  hyväntahtoisella myötä-
vaikutukse]la   nyk}'isin  tapahtuu   Ruotsiin   Petsamon  kautta.   Tätä
tietä   tulee   maahan   monia   tärkeitä   teol]isuuden   raaka-aineita   sel-
Iaisiin   hintoihin,   jotka    ovat    paljon  yläpuolella   Ruotsissa   vallitse-
vien  markkinahintojen.   Puheena   oleva  tuonti  edustaa  vain  pientä
murt,o-osaa  siitä,  mitä  Ruotsi  näitä  tärkeitä  raaka-aineita  tarvitsee.
Kuitenkin   on   todettåvissa   sellaista   kehityssuuntaa,   että   yrityk-
set  pyrkivät  yleiseen  hintojen  koroittamiseen  pitäen  silmällä  raaka-
aineiden  ja   teollisuustuotteiden   hankintahintoja   Petsamon  kautta
tapahtuvassa  tuonnissa.   Jos  tätä  menetelmää  sovellettaisiin  pitkin
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Iinjaa,   olisi   ilineisesti   tuloksena,   et,t,ä   Ruotsin   hintataso   kohoaisi.
Se   siis   mukautuisi   Petsamon   kaut,ta   tapahtuvaan   huomattavasti
kalliimpaan   tuontiin,   huolimatta   siitä,    että   tämä    edustaa   vain

pientä  osaa  välttämättömien  tavai`oiden  tuonnista.   I]intatarkkailu-
1autakunnari  on  tällaisissa  tapauksissa   pidettävä  siit,ä  huolta,   että
hankintahinnan  periaatetta  ei sovelleta kaavamaisesti  silloinkin,  kun
on   vain   k}'s},rmys  tavai`oiden  hankkimisesta  i)ienessä  mitassa  maan
koko   käyttöön   verratt,una.   Tämä   osoittaa,   että   mitään   tarkkaa
kaavaa  hankintaperiaatteen  soveltamiseksi  ci  voida   antaa.

Myöskin    toisenlaisia   vaikeuksia   on   esiintynyt   edellä   esitettyä
menetelmää    sovellettaessa   hintojen   koroitusten   ja    kustannuslas-
kelmien   tarkistamiseen.    Kun   lähtökohdaksi    otetaan   jokin   tiett}-
hintatila   ja  kustannusten  taso  ennen  sotaa,  voi  väliin  sattua  }rksi-
tyisten   yritysLen   osalta,   että   tämä   hintatila   oli   puheena   olevana
ajankohtana   painunut   poikkeukse]lisen   alhaal]e   esim.   voimakkaan
ulkomaisen    kilpailun   takia.    Hintatarkkailulautakunta   on   määrä-
tyissä   tapauksissa   myönt,ynyt   siihen,   että   hintojen  ja   kustannus-
ten   perustana   oleva   lähtökohta   on   otettu   tai`kistettavaksi.   Oni)a
saattanut   tapahtua  niinkin,   että  yrit}rkset  ovat  sodan  aikana  jou-
tuneet   myymään  vanhojen  sopimusten  nojalla  sellaisiin  hintoihin,

jotka    eivät   o]e   peittäneet   edes   tuotantokustannuksia.   Tällöin   on
hintatarkkailulautakunta   er'äissä  tai)auksissa  suostunut  siihen,   että
niitä  hintoja,  joita  ei  ole  sopimuksilla  sidottu,   on  saatu  koroittaa.
Sit,en   on   määrätyltä   ajanjaksolta  voitu   saada   sellainen   keskimää-
räishinta,   jota   on   pidettävä   kohtuullisena   sodan   edel]ä   vallinnee-
seen  hintatasoon  ver.rattuna.

Toisinaan  on  myös  ilmaantunut  s}'}.tä  koroittaa  hintoja  enem-
män, kuin  initä  vaihtuvat  kustannukset  edellyttävät.  Viime  touko-
kuussa   oli   kaupparautaa   valmistavien   laitosten   osalta   esillä   uusi
hintakysymys.   Tällöin  ilmeni,   että  nämä   eivät  kycnneeL  tuomaan
inaahan  niin  paljon  i`omua  ja  takkirautaa  kuin  oli  tari)een  täyden
Loiminnan   ylläi)itämiseksi.    Niiden   täytyi   tämän   takia   turvautua
ruotsalaiseen   sysitakkirautaan,   joka   on   huomattavasti   kalliimpaa
kuin  romu   ja   koksit,akkirauta.   Puheena   oleva  takkii`auta   ei   ollut
kuitenkaan  heti  käytettävissä.   Siitä  huolimatta  oli  välttämätöntä,
että   hinnat  jo  tässä  vaiheessa  nostettiin  riittävän  koi`kealle,  jotta
siten   voita].siin    peittää    sysitakkiraudan    hankintahinta.    Kauppa-
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raudan   hinnankoroit,us   tuli   niin  muodoin  näyt,tämään  ))kohtuutto-
man»   suurelta.   Mainittakoon   vielä   toinen   poikkeustapaus,   jolloin
hintatai`kkailulaut,akunta  on  katsonut  olevan  sy}rtä  luopua  hinnan-
koroituksen  ja  liikekustannusten  kohoamisen  välisestä   periaattees-
taan.   Kun  jotakin  tavaraa  on  niukalti, ei  aina  näytä  tarkoituksen-
mukaiselta   pitää   hintaa   suhteellisen   alhaalla.    Niinpä   kun   viime
keväänä  meren  auett,ua  t,uotiin  maahan  saksalaista  kivihiiltä,  joka
oli   tunt,uvasti   huokeampaa  kuin  aikaisemmin  Englannista  ja  Ame-
rikasta  saatu,  hintatarkkailulautakunta  pani  toimeen  huomattavia
hinnanalennuksia  elinkeinoelämän  eri  aloilla.  Tällainen  hinnan  alen-
taminen  ei  kuitenkaan  ollut suotavaa  joka kohdassa.    Näin oli asian
laita   esim.   kaasulaitoksiin   nähden,   jotka   olivat  laskelmoineet hin-
tansa    kallista    amerikkalaista   ja   englantilaista   kivihiiltä  silmällä-

i)itäen.      Kaasun   hinnan   alentaminen    o]isi   ilmeisesti    aiheuttanut
väärinkäsitystä    kuluttajien    taholla,    nämä    kun   olisivat    voineet
tulla   siihen   käsitykseen,  että  kaasua  on runsaasti  saatavissa.   Tässä
tapauksessa  on  hinta  pysytetty   ennallaan,    huolimatta    siitä,  että
vaihtuvat  kustannukset  olisivat  ehkä  sallineet  hinnan alentamisen.

Huolimatta  kaikista  hintojen  arvostelua  ja  laskelmien  tarkaste-
lua   kohtaavista   vaikeuksista   olivat  tarkkailukysymykset  verraten
helppoja  siihen  saakka,  kunnes  tapahtui läntisten kauppasuhteiden
katkeaminen  huht,ikuun   9  päivänä.   Ennen  tätä   ajankohtaa   mää-
räsi   vaihtuvien   kustannusten   nousu   kokonaan   hinnankoroitukset,

ja  vaihtuvat   kustannukset   olivat  suhteellisen  helposti  tarkistetta-
vissa   ja   todettavissa   liikeyritysten   antainien   laskelmien   pohjalla.
Liikeyhte}rksien   katkettua,   kun  yritykset   eivät   enää  voineet  riit-
tävässä  .määrin   saada   tarpeellisia   raaka-   ja   polttoaineita   ja   tuo-
tannon   oli   monella   taholla   pakko   supistua,   syntyi   m.m.   vaikea
k)'symys  kiinteiden  kustannusten  peittämisestä.

Sikäli   kuin   on   ollut   kysymys   poistojen   lisäyksestä   sellaisille
uusille   sijoituksille,   jotka   johtuvat   kansanhuollon   nykyisistä   pul-
mista,  ei hintatarkkailulautakunta ole vastustanut sitä,  että puheena
olevat  poistojen  lisäykset  on  otettu  huomioon  kustannuslaskelmissa.

Niinpä   esim.   silloin,   kun   yritysten   on   ollut   pakko   laitattaa
kaasuttajia     öljyn     i)uutteen     takia,     on     näiden     poistot,     sopi-
`/-alle     määräajalle     jaettuina,     saatu    ottaa    kustannuslaskelmissa
huomioon.       Siinä     mielessä     on     myös     kiinteiden     kustannusten
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kasvu    voitu    sisällyttää    kohtuullisen   hinnankoroituksen    i)eruste-
luihin.      Jos   sitä   vastoin  kiinteiden  kustannusten  lisäys  tuotettua

yksikköä  kohden  on  syntynyt  tuotannon  ja  liikevaihdon  alenemi-
sesta  -seurauksena  joko  i`aaka-ja  po]ttoaineiden  tarjonnan  supis-
tumisesta  t,ai  k}J'synnän  vähentymisestä  -  on  hintatarkkailulauta-
kunt,a  poikkeuksetta  evännyt  hinnankoroituksen  vaatimukset.  Saip-

puatehtaat  halusivat  koroittaa   saippuan  hintoja  hyvin   huomatt,a-
vasti    viitat,en    siihen,    että    soijaöljyn    saannin   vähent}.minen    oli

i)ainanut    tuot,annon    kolinasosaan    tai    puoleen    entisestä.    Tähän
esit}rkseen  hintatarkkailulautakunta   vastasi   ehdottomasti   kieltäen,

joten   tehtaat   saivat   i)eittää   ainoastaan   vaihtuvicn   kustannusten
lisäyksen.   Ilmeisesti   olisikin   aivan   kohtuutonta,   jos   jokainen   tuo-
tannonhaara   pitäisi   tulojensa   tasoa   ylhää]Iä  koroittamalla  hintoja,
sitä  mukaa  kuin  tuotanto  tai  vaihto  vähenee.  Tämä  johtaisi vähem-
män  toivottavaan  kankeuteen  koko   tuoLantojärjestelmässä  ja  veisi
sitä    paitsi    nykyoloissa    hyvin    huomattavaan   hintojen   nousuun.

Ilintatarkkailulautakunta  ei  ole  kuitenkaan  antanut  ]nääi`ättv-

jcn  kaavojen  sitoa   itseään.   Kysymyksen  ollessa   sementtitehtaista,
joiden   tuotanto   on   viimeisten   10   vuoden   aikana   huoinattavasti
kasvanut,    tuotannon    kohotessa    rakennustoiminnan    tavattoman
laajuuden  johdosta  viime  vuoden  elokuussa  ennätykselliselle  tasolle,
on   yleisesti   noudatetuista   periaatteista   jossain   määi`in   luovutLu.
Veisi   ilmeisesti   kohtuuttomuuteen,   jos   hintojen   nousuun   ja   kiin-
teisiin   kustannuksiin   nähden   pidettäisiin   tätä   huipputasoa   lähtö-
kohtana.   Niinpä   päädyttiinkin   sellaiseen   sovitteluratkaisuun,   että
]iäille   yrityksille  laskett,iin  määrätyn  vuosijakson  ajalta   keskimää-
räist,uotanto.   Puheena   oleva   keskimääräistuotanto   nousi   80  °/o:iin
huirti>utuotannosta, ja  tämä  80  °/o  tuli  inäärääväksi  kiinteisiin  kus-
tannuksiin   nähden.    I-Iuolimatta   siitä,   että   tuotant,o   kohosi   vain
35  °/o:ijn  koko  tuotantokyvystä, saatiin  kiinteät  kustannukset  mää-
i`ätä    80  °/o:n    suuruisen    tuotannon   mukaan.       Tämä   menettely-
tapa   merkitsee   niin  muodoin  vain  hintatarkkailulautakunnan nou-
dat,tamien   periaatteiden   lieventämistä   eikä   luoi]umista   niistä,   siis
että  tuotannon  vähentymisestä  johtunutta  kiinteiden  kustannusten
lisäystä  ei  saa  käyttää  hinnankoroituksen  perusteluna.

Mainittakoon  tässä  yhteydessä  vielä,  ]nillä  tapaa  hintojen  kehi-
tystä   seui`ataan   tavaran   kulkiessa   tuottajalta   kuluttajalle.    Peri-
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aatteellisest,i   hintatarkkailulautakunta   on   aset,tunut   sille   kannalle,
että   kaupan  osalle  tulee  hinnassa  vain   absoluuttinen  lisäys   kruu-
nuissa   laskettuna.   Jos  jonkin  tavaran  hinta   on   noussut   50  °/o,   ei
kauppa   saa   säilyttää   samaa   prosenttiosuutta   kuin   aikaisemmin.
Tukkukaui]pa  ei  saa  laskea  entistä  10  °/o  ja  vähittäiskaupi)a  20 °/o
sellaiselle   tavai`alle,   jonka   tuotantohinta   on   noussut   esim.   50  °/o.
Kiinteän    prosenttilisäyksen    laskeminen    merkitsisi,    että    kaupan
ansio   myös   nousisi   50  °/o   silloinkin,   kun   ei   ilmeisestikään   voitaisi
osoittaa  vastaavan  kustannusten  nousun  ant,avan  tähän  oikeutusta.
Tällä    tapaa    jouduttaisiin    siihen,    että    se    ensimmäinen    hintojen
koi`oitus,  johon  tuottajalla   oli   oikeus,   jatkuisi  ja   laajenisi   edelleen.
Kaupan   on   periaatteessa   tyydyttävä   vain   siihen   lisäykseen,   joka
vastaa todellista  kustannusten kasvua.  Jos  siis  kustannusten lisävstä
ei    ole    tapahtunut,    on    voittomarginaali    pysytettävä   cnnallaan,
ei  prosentein  vaan kruunuissa  laskettuna.  I-Iintatai`kkailulautakunta
on  usein  tarttunut  asiaan  ja  saanut  aikaan  voittomarg`inaalin  tar-
kistuksen.    I-Iintoja    on   näin   ollen    painettu    alemmaksi    sellaisissa
tapauksissa,    jolloin    tavaran    hinta   tuotanto-    tai    tuontivaiheessa
on   hyvin   voimakkaasti   noussut,   ilman   ett,ä   samalla   kaupassa   on
tapahtunut   vastaavaa   kusiannusten  lisääntymistä.   Kuitenkaan   ei
ilmeisesti  olisi   mit,ään  järkeä,   et,tä   hintatai`kkailulautakunta   puut-
tuisi    kaikkijn    yksityiskohtiin   ja    ryhtyisi    pikkuseikkoja   myöten
seuraamaan  tavaroiden  kulkua  tuottajalta  kuluttajalle.

Sen  sijaan  on  osa  siitä  vastuusta,   että  mitään  vakavami)aa  ei
tapahdu,    siirretty    hinnoittelun    myöhemmässä    vaiheessa    yleisen
hintavalvonnan   huostaan.   Kaupan   hinnoittelua   ei   ole   voitu   eikä
haluttu    tarkistaa    samalla    t,avcaHa    ku].n  t,eollisuuden  hin`noittelua.
Etupäässä   on   tyydytty   tilastollisesti   huomioimaan   hintojen   kehi-
tystä   kaupan    eri   vaiheissa.    Tällöin   hintatai.kkailulautakunt,a   on
ryhtyn}.t   läheiseen   yhteistyöhön   tukku-   ja   vähittäiskaupi)iaiden

järjestöjen    kanssa.     Ruotsin    tukkukauppiasliitolla    samoin    kuin
vähittäiskauppiasliitolla    on   oma   hintatoimistonsa,   ja   nämä   anta-
vat   hintatarkkailulautakunnan   käytettäväksi  monipuolista  tilasto-
aineist,oa.     Periaatteena    on    ollut,    että    hintojen   noustessa    osta-

jat  harjoittavat  parhaiten  hintojen  tilastollista  valvontaa.   Tukku-
kauppiaiden   hintatilaston   välityksellä   voidaan   tarkistaa   tehtaili-

joiden ja  maahantuojien  myyntihintoja,  vähittäiskauppiaiden  hinta-



126                                                                           ERiK  Lu`.DBEi{G

tilastosta   saadaan   taas   tarkist,us   tukkukaui)piaiden   hinnoitteluun.
Voidakseen    vihdoin     tarkistaa    kauppiaiden     vähittäishintoja     on
hintatarkkailulautakunta    järjestänyt    paikallisen    hintavalvonnan
verkoston.    Ilintatarkkailulautakunta   on  asettanut  kaikkiaan  1600

paikallista   hinta-asiamiestä.    \Täiden   tehtävänä   on   tiedoittaa   tär-
keistä  hintojen  koroituksist,a  ja  sen  lisäksi  määrätyssä  laajuudessa
säännöllisesti  joka   kuukausi  lähettää  hintatietoja   eräistä  tärkeim-
mistä   clintai`vikkeista   ynnä   polttoaineista.   Tämän   melko   laajalle
ulot,tuvan    t,ukku-    ja    vähittäishintaLilaston    avulla    katsoo    hinta-
tarkkailulautakunta   voivansa    seui`ata    hintojen   kehitystä    suurjn,

piirtein     ei     ainoastaan     tcollisuudessa,     vaan     inyös     kaupan     ei`i
vaiheissa.

Täydellinen    hintatilasto   on   epäilemättä   säännöllisen   hintojen
valvonnan   välttämätön   täydennys,   sillä   siitä   saadaan   jatkuvasti
tiedot    kustannusten   suuruudesta.    Tät,ä    edellisen   maailmansodan
aikana  Ruotsin  hintatarkkailua  suuressa  määrin  vaikeutti  se,  ettei
ollut   hintatilastoa,   josta   olisi   käynyt   ilmi,    miten   hinnat   olivat
kehittymässä.   Nyt   sen   sijaan  voidaan   sanoa,   että   Ruot,sin   kansa
on   melkeinpä   liiaksikin   selvillä   hintatasosta   ja   sen   kehityksestä.
Me  olemme  suuressa  määi`in sanoisinko  indeksitietoisia  ennen  muuta
sen   vuoksi,    että.  niin   suui`i   osa   kansantulosta   seuraa   elinkustan-
iiusindeksin  osoittamaa   suuntaa.    Lienee  vain  harvoja  i`uotsalaisia,

joilla     ei    ole    tietoa    kulloisestakin    sosiaalihallituksen    laskemasta
e]inkustannusindeksist,ä.    Joskus   Lällaiiien  taloudellinen  valistus  voi
tuntua    miltei     peloittavalta.     Metsätyöläiset    ja    heidän    ammat-
tijärjestönsä   tarkkaavat    yksit}'iskohtia   myöten   halkojen   hintain
kchitystä.    Ile   o\.at   selvillä   metsän  kantohinnasta  ja  tietävät  tar-
koin,  minkälaisia  palkkoja   he   kunkin   hinnan   nousun  johdosta voi-
`;'at   vaatia.   Tämähän  voi   johtaa   siihen,  että  koko hintajärjestelmä
tulee   ai`veluttavan   liikkuvaksi.

Esitykseni    on   ehkä    antanut   sen   vaikutelman,    että    Ruotsin
hintatarkkailu    useissa   suhteissa   on   epätasainen  ja   osittain   hyvin
kaavamainen.     0lemmekin   täysin   tietoisia    siitä,    että    erj    aloilla
tapahtuneissa  hinnankoroituksissa ei aina ole noudatettu aikaisemmin
vahvistettuja  periaatteita.   Ei  ole  helppoa  tarkistaa  esim.  konepaja-
teollisuuden  tavattoman  monilaatuisen  tuotannon kustannusarvioin-
te].a, sillä mahdollisuudet laskelmissa ei`i suuntiin ovat suuret. Toisaalta



RUOTSIN   HINTATARKKAILU                                                               127

Iautakunta  ei  Täitäkään,  että  sen  hyväks)'mä  hinnoit,telu  yksityis-
kohtia   myöten   aina   olisi   niiden   suuntaviivojen   mukainen,   joista
on  päätetty,  toisin sanoen,  ettei  saa  tapahtua  mitään voiton lisäystä
sodan   edelliseen   aikaan   verrattuna.   Pääasia   on,   että   hinnoittelu
on  luonteeltaan  pysyvää  ja   että   se   noudattaa  yleisesti  hyväksyt-
tyjä  periaatteita,  joskin  sen  sovellutus  voi  vaihdella.   Jo  se  seikka,
että   yrittäjät   ja   liikemiehet   tietävät   jokaisen   hinnankoroituksen
tulevan  tarkkailluksi   ja   ettei   sitä   hyväksytä   ilman   päteviä syitä,
vaikuttaa   tietenkin   hintojen   nousua   ehkäisevästi.    Jos   kuitenkin
on   tapahtunut   hintojen   koroituksia,   jotka   ovaL   suurempia   kuin
mitä   kustannusten   nousu   edellyttää,   sotasuhdannevero   toivot,ta-
vasti   tasoittaa   liialliset   voitot.

Välttämättömänä  edellytyksenä  sellaiselle  väljälle  hintatarkkai-
lulle,   joka   pei`ustuu  yrittäjien  ja   eri   alojen  vapaiden  yhteenliitty-
mien  kanssa  tehtyihin  sopimuksiin,   on  kaui)pa-  ja  t.eollisuuspiirien
lojaali   ja    ymmärtäväinen    suhtautuminen    asiaan.    Tällaista    suh-
tautuinista  onkin ilahduttavassa  määrässä  ollut  havaittavissa.  Liike-
miespiirit,  joilla   edellisen   maailmansodan   ikävät  kokeinukset  ovat
tuoreessa  muistissa,  pelkäävät  yleensä  in£laatiota  yhtä  paljon  kuin
mekin   hintatarkkailun   taholla.    I-Ie   ovat   nähneet   edullisemmaksi
vapaaehtoisesti   sopia   valtion   viranomaisten   kanssa   hintatarkkai-
lusta,   sen   sijaan   eitä   heidät   lain   voimalla   määrättäisiin   p}'s}.ttä-
mään  kiinteät  hinnat.

On   se]vää,   että   t,ämä   lojaali   suhtauLuminen   hintojen   val`ron-
taan  ei  ajan   mit,taan  kykene  jaikumaan,   ellei  toisaalt,a  hintatark-
kailulautakuiita  voi  hät,ätilassa  t,urvauLua  joihinkin  valtakeinoihin.
Joka  alalla  on  tietenkin  aina  sellaisia,  jotka  suhtautu`t-at  valvontaan
vähemmän  lojaalisesti  ja  jotka  t,ilaisuuden  sattuessa  rikkovat  sopi-
muksen.   Jo   lainkuuliaisten  kansalaisten  vuoksi   on  välttämätöntä,
että   hintatai`kkailulautakunta   tarpeen   vaatiessa   voi   ryhtyä   toi-
menpiteisiin, joilla pakotetaaii noudattamaan kohtuullista hinnoitte-
1ua.  Tämän ovat alun pi!äen tehneet mahdolliseksi  lait,  jotka antavat
hallitukselle  oikeuden  takavarikointiin  ja  enimmäishintojen vahvis-
tamiseen.    Aluksi   yrittäjiä   joskus   uhattiin  enimmäishintojen  mää-
räämisellä.  Tarjolla  oli  kuitenkin  se  vaara,  että  yrittäjät  pian  huo-
maisivat  sen,  että  hinta-asiantuntijat  olivat  samassa  määrin  halut-
tomia    asettamaan    enimmäishintoja    kuin    yrittäjät   näitä  hintoja
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pelkäsivät.    Edellisen   maailmansodan   ajalta    on   kokemusta    siitä,
mitä   haittoja   kertakaikkiset   jäykät   eiiimmäishinnat    aiheuttavat,
talouselämälle.     Maksimihinnan    säätäminen    tietää     yleensä    sitä,
että  tavara   katoaa   markkinoilt,a.

I-Iintasäännöstel}-1aki  on  antanut  hintatai`kkailu]le  taii)uisamman
aseen    kävtettäväkseen.    Tämä    laki    ant,aa    hallitukselle    mahdolli-
suuden  enimmäishintojen  sijasta  säätää  n.s.  normaalihintoja.   Päin-
vastoin   kuin   maksimihintoja    saadaan   nimittäin   näitä   noi`maali-
hintoja   y]ittää,   sikäli   kuin   ylityksiä   kohtuussyillä   voidaan   perus-
t,ella.   Toisin   kuin   mit,ä   asian   laita   on  enimmäishintoihin  nähden
ei   normaalihintojen   y]ittämisestä   seuraa   rangaistusta,   vaan  tähän
syyllistynyt   joutuu   suorittamaan   ot,tamansa   hinnan   ja   normaali-
hinnan  välisen  erotuksen.   I-Iintasäännöstelylaki   antaa   lisäksi  halli-
tukselle   eräitä  mahdollisuuksia  tarpeen  vaatiessa  järjestellä  markki-
noita. Hallii,us  voi  nimittäin  säätää, että  tavaroiden ostoa ja m}'}'ntiä
saavat   harjoittaa   vain   määrätyt   järjestöt   samoin   kuin   ne,   jotka
sit,outuvat  myymään  ja  ostamaan  tavai`oita  tietyillä  ehdoilla.   Vie]ä
voi  hallitus  määrätä,  että  ainoastaan  ne  kauppiaat,  jotka  tiettynä
ajankohtana   ovat   harjoittaneet   jonkin   tavaran   kauppaa,   saavat
sitä  edelleenkin  jatkaa.   Viimeksi  mainittu  i)ykälä  on ilmeisesti tar-
koitett,u  ketjukaupan  ehkäisemiseksi.

Tähän   mennessä   on   normaalihintoja   ja   hintasäännöstelylakia
sove]Iettu  vain  yhdessä  ainoassa  tapauksessa,  nimittäin  halkokaup-

paan   nähden.   On  oikeastaan  va]itettavaa,   että  sinänsä  niin  järke-
vää    ]akia    jouduttiin    ensimmäiseksi    kokeilemaan    ehkä    kaikkein
vaikeimmalla   alalla.    I]man   muuta   on   selvää,   kuinka  tavat,toman
hankalaa    on    normaalihintojcn    soveltaminen   sellaisiin   tavai`oihin
kuin     halkoihin,    sillä     se     koskec     satojatuhansia     kuluttajia     eri

i)uolilla    maata.     Mutta    halkojen    hinnat    olivat    vähällä    joutua
kokonaan    tarkkailun    ulkoi)uolclle,    kun    polttoainetilanne    viime
talvena    näytti    h}t.vin    huolest,uttavalta.    0li    suoranainen    pakko
saatt,aa   voimaan   hintasäännöstely,   vaikkakin   alun    pitäen   oltiin
tietoisia   vaikeuksist,a.    Jo   halkojen   normaa]ihiiitojen   ascttaminen
kohtasi    suuria    vaikeuksia.    Lähtökohtana   voitiin   i)itää    halkojen
hintoja  keväällä  19/±0,  mutta  ]isäksi  oli  otet,tava  huomioon hakkaus-
kustannukset   eri   puolilla   maata,   kuljetussuhteet  y.m.  Edelleen  on
muistettava,    että    asetet,taessa    normaalihint,a    Tukholmaan   kulje-
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tettaville   haloille   oli,   mikäli   mahdollista,   i)idettävä   sitä   silmällä,
että   kaikilla   Tukholmassa   myytävillä   haloilla   olisi   sama   myynti-
hinta.   Tämä  merkitsee m.m. sitä, että Tukholmasta käsinlaskettujen
normaalihintojen tuli  asteittain  alentua,  sitä mukaa kuta kauempana
metsä  oli  pääkaupungista.   Tästä  taas  seui`asi  vaikeita  matemaatti-
sia   pulmia  Upsalan  halkohuoltoalueen  rajalla.   On  ymmärrettävää,
että     puheena     olevien    normaalihintojen    määrääminen    sopivasti
koko    Ruotsia   varten   on   aiheuttanut   sangen   paljon   päänvaivaa.

Normaalihinnat on määi.ätty tuottajille, siis hankkijoille, sellaisista
haloista, jotka  on  varastoit,u  lähimmälle  i`autatieasemalle  tai autotien
vai`teen.  Kuitenkin  on luonnollisesti pian jouduttu määräämään hinta
myös   kulut,tajia   varten.   Silloin   on   sovellettu   hintasäännöstelylairi
toista    i)}/.kälää,    nimittäin   markkinain   järjestelyn   mahdollisuutta.
Halkokauppiaat    ja    metsänomistajien   liitto    ovat   tehneet   sitovia
sopimuksia   hinnoittelusta   kulutuspaikkakumilla.    Hinnat   on   mää-
i`ätty normaalihintojen  mukaan lisäämällä  niihin hljetuskustannuk-
set  ja  kohtuullinen  yrittäjänvoitto.

Tämän   monimutkaisen  järjestelmän  soveltaminen  on  kohdannut
suuria  vaikeuksia.    Kuljetusvälineiden  puute,   bensjininhinnan   huo-
matt,ava     nousu    ja    siirtyminen    bensiinistä    puukaasun    käyttöön
ovat  aiheuttaneet   sen,  että  ei`i  paikkakuntien  normaalihinnat  ovat

joutuneet   epäsuhteeseen,  jonka  ]isäksi  hinnat  muutamilla  kulutus-
i)aikkcakunnilla   ovat  osoittautuneet  liian  alhaisiksi.   On  ollut  pakko
tai`kistaa     normaalihintoja,    mistä    on    aiheutunut    i]aljon    vaivaa.
Halkoasiat   ovatkin  vallanneet   hyvin   suuren   sijan   hintatarkkailu~
1autakunnan   työssä,   ja   todennäköisesti   joudutaan   tulevaisuudessa
vieläkin  suurempiin  vaikeuksiin.

Muissakin   suhteissa   on   Ruot,sin   hintatai.kkailun  täytynyt   poi-
keta     vapaaehtoisten    hintasopimusten    tieltä.     Ulkomailta    hyvin
ei.ilaisiin     ja    vaihteleviin    hintoihin    tuoiujen    tavaroiden    suhteen
näyttää   ilmenevän  pyrkimys  koi`keimman  tuontihinnan  mukaiseen
hinnoitteluun. Tämä voi vaikut,taa epäsuotuisasti hintain kehitykseen.
Iiintatarkkailulautakunta   on  tästä  syystä  edistänyt  erikoisten  osto-
renkaiden    perustamista,   joiden   avulla   ei`i   tuottajien   korkeammat

ja    alhaisemmat   hinnat   tasoitetaan   selvittelymenettelyä   käyttäen.
Näin  on  Saksasta,  Belgiasta  ja  lio]lannista  maahan  tuodun  i`audan
varsin   erilaiset   tuontikustannukset   tasoitettu   eri   tuontiyhtymien

\
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muodostan'`ien   renkaiden  vä]ityksellä.   Siten  on  i)äästy  keskihintoi-
hin,   jotka  ovat  huomattavasti  alemmat  kuin  vapaat  mai`kkinahin-
nat,   jotka,  kuten  mainittiin,  i)yrkivät  määräyt}-mään  korkeimman
tuontihinnan  mukaan.   Samanlaista  järjestelmää  noudatetaan  hiilen

ja   koksin  liinnoittelussa  ja  tuonnissa.     Edelleen  suunnitellaan,  että
äsken   perustettujen   tuontiyhdistysten   välityksellä   ja   selvitysme-
netelmää    käyttäen   tasoitet,taisiin   Petsamon   kautta    tulevien   ta-
varoiden   korkeita  tuontikustannuksia.

Tavaran    niukkuudcn    tultua    viime    huhtikuusta    alkaen    yhä
enemmän    Ruotsin    talouselämää   määrääväksi   piirteeksi   on   vielä
eräs  hintasäännöstelyn  muoto  saanut  merkitystä,  nimittäin  ta\'aran
taka`.arikointi,   johon   hallitukse]la   on   oikeus.   Tätä   menettelyä   on
viime   aikoina   käytetty   vaihtelevassa   laajuudessa   maahan   tuotui-
hin    erilaisiin    raaka-aineisiin    nähden.    Takavarikoituja    tavaroita
saadaan   myydä   vain   erikoisluvalla   ja   vii`anomaisten   määräämin
ehdoin.    HintatarkkailulautakunLa    vahvistaa    tällöin    kohtuullisen
hinnan,   jota   myyjän   on   noudatettava   saadakseen    myyntiluvan.
Tässä    määrin    on   niukasti   saatavissa   olevien   raaka-aineiden   hin-
noittelu  voitu   asettaa   tarkkailtavaksi.

Ne   hintavalvontakeinot,   joita   hintatai`kkailulautakunta   nykyi-
sin   käyttää   ja   joita   eclellä   on   kuvailtu,   siis   vai)aaehtoiset   hinta-
sopimukset,    normaalihinnoittelu,   tuonti-hintarenkaidcn   muodost,us

ja     taka`J.arikointi    säännöstelytarkoituksessa,    eivät    `.alit,ettavasti
ulotu    kaikille   aloille,   joilla   hintojen   ja   kustannusten   nohsua   voi
ilmetä.   T\Täin  on  asian  laita  ennen  kaikkea  palkkoihin ja  maatalous-
tuot,teiden  hinnanmuodost,ukseen   nähden.    Nämä  hyvinkin  täi`keät
alat   ovat   kokonaan   hintatarkkailun  valtuuksien   ulkopuolella.

T},.öpalkkoihin    nähden    on    vuodesta    1940   voimassa    sopimus,

jonka   pääsisältönä   on,   että   teollisuustyöväelle   korvataan  3/4  elin-
kustannusten   noususta.      Tähän   mennessä   ei   työpa]kkojen   nousu
ole   huomat,tavasti   vaikuttanut   hintain  kehitykseen.   Sodan aikana
tai)ahtuneella      5-10     i)rosentin       palkankoroituksella      on     ollut
hyvin    vähäinen    merkitys    verrattuna    poltto-   ja    raaka-aineiden
hintojen    voimakkaaseen    nousuun.      Mutta   on   selvää,    että    tule-
vaisuudessa,    elinkustaimusten    nousun    tultua    merkitsevämmäksi,

puheena    oleva   soi)imus   voi   aiheuttaa   sekundäärisen   työpalkkojen
kohoamisen,   joka    melkoisesti   voi   kiihdyttää   hinnannousua.   Missä

=B
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määrin  näin  käy,   riippuu  siitä,  kuinka  korkealle  elinkustannukseL
todella   tulevat   kohoamaan.   Sikäli   kuin   asiaa   voidaan   ai`vostella,
ei   sopimus   ilman   muuta   aiheuta   vakavaa   inflaation   uhkaa.    Se
etu,   että   t}.'örauha   säilyy,   inei`kitsee   paljon   enemmän   kuin   tämä
Vaara.

Sen    sijaan   näyttää   olevan   suurempi   merkitys   toise]la    edellä
mainituista   hintatarkkailujärjeste]män   puutteista.    MaatalousLuot-
teiden hinnat edustavat huomattavaa osaa elinkustannuksista.  `-ämä
hinnat   ovat   hyvin   suurelta    osalta   riippuvaisia   poliittisista   teki-

jöistä,   jonka   vuoksi   hintatarkkailulautakunnalla   on   niihin   hyvin
vähän   sanomista.   Lisäksi   tulee   se   seikka,   et,tä   huonon   sadon   ja
karjataloustuotannon  vähentymisen  vuoksi  hinnoittelu  helposLi  voi

joutua    pois    oikeilta   raiteiltaan.    Ei    ole    m}röskään    unohdettava,
että   pienet   hinnankoroitukset   ovat   tai.peen    sen   vuoksi,   cttä   ne
kiihoit,tavat   lisäämään   tuotantoa   ja   tekevät   maanviljelijät   haluk-
kaammiksi  myymään  tuotteitaan.  Tätä  nykyä  ei  kuitenkaan  voida
sanoa,  ininkälaiseksi  hintojen  kehitys  tulee  muodost,umaan.   Ilmeistä
on  kuit,enkin,   että  tässä  kohdin  i)iilee  n)/'k}'isin   suurin  vaara,   mikä
voi  johtaa  elinkustannusten  nousuun  ja  sitä  tietä  myös  työpalkko-

jen   kohoamisecn.
Lopuksi    koetamme    saatavissa    olevien    hintaindeksien    avulla

arvostella    hintatai`kkailun    toimintaa.    Tällöin    huomaamme,    että
tukkuhinnat   ovat   Ruot,sissa   sodan  i)uhkeamisesta  ]ähtien  nousseet
30  °/o,  kun taas elinkustannul{set  sosiaalihal]ituksen indeksin mukaan
ovat  samaiia  aikana  kohonneet  vain  tasan  puolet  äsken  mainitust,a
eli     ]5  °/o.     Lisäksi    voidaan    i)anna    mei`kille,    että    tukkuhintojen
nousu   on   melkein  kokonaisuudessaan  tapahtunut   ennen  ulkomais-
ten    yhte}.ksien    sulkeutumista    huhtikuun  9  päiväiiä,  jonka jälkeen
hinLojcn  nousu  on  ollut  hyvin  vähäistä.   Ei.äiden   tavai'oiden  hinnat
ovaL   vieläpä   jossain   määrin   laskeneet.   Yleinen   hinnannousu,   jota

jatkui    s}.}-skuun    1   i)äi``ästä   huhtikuuhun   saakka,   johLui   melkein
}Jksinomaan   tuontihintojen  voimakkaasta   kohoamisesta,  joka  vuo-
rostaan   i)erustui   tavattomaan   rahtikustannusten   lisäykseen   sekä

jossain    määrin     hintojen    nousuun    ull{omailla.     I-Iintojen     kehitys
huhtikuun  9  päivän  jälkeen,  siis  siitä  lähtien  kuin jouduimme  eris-
tetyiksi  maailmanmarkkinoista,  on  ollut  paljon  tasaisempaa, mutta
tämä    ei   merkitsc   sitä,    et,tä    Ruotsin   markkinaiilanne   olisi   muo-
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dostunut   entistä   suotuisammaksi   tai   hintatai`kkailu   tullut   tehok-
]{aammaksi.   Hintatilanteen   muuttumattomuus   johtuu   siitä  vksin-
kertaisesta   tosiasiasta,   että   moottori,   joka   aikaisemmin   joudutti
hintojen  kehitystä,  on  pysähtynyt.  Tämä  moottori  oli  juuri  tuonti-
hintojen   iiousu.     On   oikeastaan   jotain   paradoksaalista   siinä,   että
silloin   kun   tavaran  saanti  huononemist,aan  huononee  saai.i`on  joh-
dosta,  hintojen  ei  tarvitse  nousta,  kun  taas  edellisenä   ajanjaksona
tavaran   saannin   ollessa   esteetöntä,   hinnat   ehdottomasti   nousivat
hyvin   huomattavasti.   Tämä  johtuu   siitä,   että  tuonti   ennen  saar-
toa   tapahtui   alituisesti   kohoavien   hintojen   vallitessa.   Kun   kallis-
hintainen   tuonti   suui`eksi   osaksi   lakkaa,   niin   hinnat   eivät   nouse
huolimatta  siitä,  että  tavaroiden  niukkuus  alituisesti  ]isääntyy.

Kasva`ran   niukkuuden   vallitessa    on   hiniatarkkailulautakunta
ot,tanut       hinnanmuodosiukseen       nähden       sen       kannan,       ettei
niukkuus    ilman    muuta    saa    aiheuttaa    suurta    hinnannousua,    ei
ainakaan   aloilla,   joilla   kysymyksessä  ovat  vält,tämättömät  tai`peet

ja   kys}.ntä   huomattavan   epäjoustava.    Hinnankoroitus   vaikuttaa
tällaisissa    tapauksissa    suunnilleen    samoin    kuin    jos    nostettajsiin
]i])i)u   osoittamaan,    että   täällä   vallitsee   tavaran    niukkuus:    osta-
kaa   ajoissa!   Vojmakas   hinnannousu   niukkuuden   vallitessa   johtaa
heli)osti   k}-synnän   lisääntymiseen   ja   ostoryntäykseen,   sen   sijaan
cttä  kys},'nnän  pitäisi  silloin  i)äinvastoin  heiketä.  Tällaisissa  tapauk-
sissa   on   aina   pakko   ennemmin   tai   myöhemmin   ja   mieluummin
enncn  hinnankoroitusta  ryhtyä  syvälle  tuntuviin  otteisiin,  annoste-
luun   ja    myyntisäännöstelyyn.    Täten    voidaan    hinnat    pysyttää
kohtuullisella   tasolla,    niin    että    ne    eivät   vaikuta   liikaa   elinkus-
tannuksiin.

Tosiasialhsesti  ollaan  Ruotsissa  nyt  inflaation  ja  deflaation  väli-
mailla.    Tiedämmc,   että  va]tion  menot   ovat   hyvin   suuret  ja   että
menoarviossa   on  suuri  vajaus,  minkä  täytyy  merkit,ä  yhteiskunnan
kokonaistulojen    ja    -menojen    kasvamista.    Mutta    samanaikaisesti
tapahtuu   toisilla   aloilla   hyvin   tuntuvaa   tulonvähennystä.    Niinpä
rakennustoiminta    ja    vicnti    ovat    supistuneet    hyvin    tuntuvasti.
Tämä    tulonvähennys   jopa   ylittäneekin   nykyään   valtioninenojen
jaiheuttaman  tulonlisäyksen.   Ruots:n  teollisuuden  useita  aloja  koh-
danneet    menekkivaikeudet    merkitsevät    ilmeisesti    sitä,    että    on
olcmassa   ei.äiden  tavaroiden   ]iikarunsautta.    Esim.   rakennusaineita
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ja   huonekaluja  on  }']lin  kyllin, samoin tietenkin inyös vient,itavai`oi-
ta.   Siinä kohdin  on  olemassa  deflaatiomahdollisuuksia.    Mutta  huoli-
inatta  siitä,  että   maan  tu]ot  ja  voitot  kaikkiaan  osoittanevat  ale-
nevaa  suuntaa,   on  ostovoiman  ja  tavaransaannin  välinen  jännitys
suuri   ja  jatkuva   niukkuus   ominaista  monilla   elinkeinoe]ämän  tär-
keillä   aloilla.   Koska   säännöstelyä   ei   voida   ulottaa   kaikille   näille
aloille  }-hdellä  kertaa,  tulee  vapaa  ostovoima  aina  siirtymään  niille
niukkuusaloille,   joilla   kulutuksen   säännöstelyä   ei   vielä   ole   toteu-
tettu.   Toisilla   tahoilla   uhkaa   siis   hinnannousu,   kun  taas   toisaalla
saattaa  tapahtua  hinnanalennusta.

Kun hintapolitiikan tehtävänä pidetään hintatason pysyttämistä
mahdollisimmaii   vakavana,   on   muistettava,   että   hnnankoroituk-
silla   voi   o]la   positiivinen   tehtävä,   nimittäin   uuden   tuotannon   ja
uuden   yritteliäisyyden   edistäminen.   Tämä   on  jo   suuressa   määrin
otettu  huomioon  sellaisilla  aloilla  kuin  maatalous  ja  halkojen  han-
kinta.   Vastedes  voivat  tällaiset  hinnankoroitukset  tulla  kysymyk-
seen laaj oilla aloilla myös teollisuudessa. Mutta samanaikaisesti vaikut-
tavien  deflaatiotekijäin  vuo'ksi  on painokkaasti huomautettava,  että

yhtäh}'vin kuin hinnankoroitukset voivat myös hinnanalennukset vai-
kuttaa  tuotantoa   kiihoittavasti.   Hinnanalennus   lisää   menekkiä  ja
k}-syntää;   tuotantokustannusten   alentuminen   saattaa   luoda   uusia
tuotantomahdollisuuksia.   Hinnoittelu  ei  saa  riippua  yksistään  kun-
kin   teollisuudenhaaran   kustannuksist,a.    Joustava    talousi)olitiikka
edell},.ttää    päinvastoin,   että   kysyntäpuoli   myöskin   otetaan   huo-
mioon  ja   viime   sijassa   koko   markkinatilanne.   01emme   usein   saa-
neet   hinnankoi`oitusehdotuksia,   jotka   viimeksi   ovat   kohdistuneet
nauloihin  ja   radiaattoreihin,   huolimatta   menekkimahdollisuuksien
tuntuvasta   huonontumisesta.   Hintatarkkailulautakunta   on   tähän
huomauttanut: J)Ajatelkaa  toki  markkinoita.   Ette  kai  voi  koi`oittaa
hintoja   nyt,   kun   rakennustoiminta   on   lamassa   ja   jokaineii   kus-
tannusten   lisäys   huonontaisi   sen   asemaa.   Vaikkapa   tuotantokus-
tannuksenne   osoittaisi.vatkin   hinnankoroituksen   kohtuulliseksi,   on
teidän   sittenkin   alennettava   hintaaj).    Tähän   voivat   naulojen   ja
radiaattorien   tuottajat   hyvällä   syyllä   vastata,   ettei   tuntuvakaan
naulojen   ja   radiaattoi`ien    hinnan   alennus   voi   vaikuttaa   mitään
rakennuskustannusten   kokonaissummaan  ja   vielä   vähemmän   sillä
voi  olla  vaikutusta  rakennustoiminnan laajuuteen.  Mutta jos  yhteis-

2
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ioiminnan    avu]]a    voitaisiin    kaikki    nämä    deflaatiotekijät    saada
aktiivisiksi,   jos   siis   saataisiin   hinnanalennus   aikaan   ])itkin   ]injaa

ja  samanaikaisesti  rakennusaineisiin  ja  työ])alkkoihin  nähden,  voisi
tämä   jokaisella   alalla   tapahtunut   hinnanalennus   merkitä   paljon-
kin    tuotantotoiminnan    kiihokkeena.     Näiclen    edellvt,\'ksien    valli-
tcssa   nä}'tLäisi   maksavan  vaivaa  ])yrkiä  hinnanalennukseen.   Tämä
€`1ennus      olisi      vastapaiiiona     monilla     aloil]a     ilmene\.ille     hinnan-

koroiiuspyrkimyksille,   ja   samalla   se   ehkä   veisi   yhä  kii`eämmäksi
käyvän     työttöm}'}7skysymyksen     lähemmäksi    ratkaisuaan.     Vti]i-
tettavasti   ei  vielä   voida   esittää   mitään  käytännöllisiä  tuloksia  täl-
]aistcn  toimcnpiteiden  vaikutuksesta,   sillä  nämä  toimeniiitcet  ovat
edelleen   Ruotsissa   suunnitteluasteella.

Esitykseni   Ruotsin   hntatarkkailulautakunnan   toiminnast,a   on
va]itcttavast,i    jäänyt    tärkeiltä    i)uolilta    epätäydelliseksi.    En    ole
voinut   riittävästi  tchdä  selkoa  hintain  kehityksen  ja  hintai)olitiikan

yleisistä   edellytyksistä,   sikäli  kuin  nämä  liittyvät   maan   tuotanto-
ja   kulutustilanteeseen.    0len   voinut   vain   ohimennen   viitata   näi-
hin   suht,eisiin.   Toivon   kuitenkin,   ettäL`selostuksellani   kä}.tännölli-
sest,ä   hintai)olitiikastamme   ja   sitä   kohdanneista   vaikeuksisi,a   olen
tehnyt  mahdolliseksi hyöd}-Ilisten vertailujen suorittamisen Suomessa
esillä    oleviin    \J-astaaviin    kysymyksiin.    Mahdollisesti    kuulijoitteni

joukossa    on    henkilöitä,   jotka   ovat   odot,taneet   kuule`/-ansa   tutun
sanan  ruotsalaiselta esitelmänpitäjältä, jonka esitelmä käsittelee hin-
tapolitiikkaa. Tai`koitan kysymystä  hintapolitiikan  päämäärästä.  Oli
aika,   jolloin   Ruotsi   oli   tu]ossa   maailmankuuluksi   rahai)oliittisesta
ohjelmastaan  ja   siitä  päämäärästä, joka   hintapolitiikalle   asetet,tiin.
Tämå   tapahtui   1930-luvulla.   Mutta   silloin   elettiin   aivan   toisessa
niaailmassa    kuin    nykyään.    Nyt    ovat    viranomaiset   ja    ]nyöskin
kansantaloustieteilijät    varsin     selvillä    siitä,     että    hintai)olitiikan
tarkoituksen  täytyy  muodostua  hyvin  toissijaiseksi,  kokonaan  riip-

i)uvaksi    kansanhuollon    edellytyksistä,    joita    valitettavasti    vain
vähäisessä   määi.in   kyetään   ennakolta   arvioimaan.   Ilintapolitiikan

päämäärän   suhteellinen   oikeutus   on    selvästi   sanottu   hallituksen
ensimmäisessä    esityksessä    nykyään    koossa    ole`J.ille    \J-altiopäiville:
hintataso   on   pidettävä   niin   vakavana   kuin   huoltomahdollisuudet

ylipäänsä   sa]livat.



MIKÄ   SflflTTol   flNTTI   CHYDENIUKSEN   TfiRTTU~
MflflN  TflLOuDELLIS-yHTEISKUNNnLLISIIN

KYSYMYKSIIN.

T{ilioittanut

l.eo    llal.maia.

Se   ainoalaatuinen  asema,  joka  Antti  Chydeniuksella  on  Suomen
Taatimattomassa   kansantaloudellisessa   kirjallisuudessa,   velvoittaa
suomalaisia  tutkijoita  kohdistamaan  erikoista  huomiota  hänen  kii`-

joitelmiinsa   samoin   kuin   kaikkeen   siihen,   mitä   niistä   eri   tahoilla
lausutaan.    Siihen,   mitä  hän  itse   on  sanonut,   on  entistä   parempi
tilaisuus  tutustua,  kun  hänen  J)Valitut  kirjoituksensa>)  ovat  suomcn-
nettuina  saatavissa.   Ne  esitykset,  joita  Chydeniuksen ajatuksista ja
merkityksestä  on  julkaistu,  eivät  enää  olekaan  aivan  harvalukuiset.
}'Jutta   perusteellista   selvitystä   hänen   kansantaloudel]isista   kirjoi-
tuksist,aan  ei  vielä  ole  toimitettu,  ja  keskustelu  niistä  on näin ollen
t,oistaiseksi  jäänyt  veri`aten  avoimeksi  ja  epämääräiseksikin.

Kun kymmenkunta vuotta  sitten,  vuonna  1929,  meillä vietettiin
.47t££j  Chyde7u.L4ksen  200-vuotismuistoa,  sen  johdosta  hänen  elämän-
t,yötään   selviteltiin  useissa  kirjoitelmissa.    r\Täistä  oli  huomatuimpia
ruotsa]aisen    kansantaloustieteilijän  ja   taloushistoi`ian   tutkijan   Ezj
fJ`.  J-JecÅscheJ.in  täkäläisessä  Finsk  Tidskriftissä  (osan  Cvl  siv.  85-
99)   julkaisema   artikkeli,   jossa   eräiden   yleisesti   tunnettujen   tosi-
asiain  ohella  esitettiin  myös  kirjoittajan  omia  käsityksiä  Chydeniuk-
sen  kirjallisen  toiminnan  luonteesta.    Ei`äät  hänen  lausumansa  ar-
\'ostelut  eivät  kuitenkaan  olleet  riittävästi  perusteltuja,  vaan  antoi-
`'at  aihetta  vastaväitteisiin.    Kohta  sen  jälkeen  kuin  Heckscher  oli

julkaissut   mainitun   kirjoiie]mansa,   esitettiin   ensin   Kansantalou-
del]isessa Aikakauskirjassa (siv.1-19 vuonna 1929) ja  useita kuukau-
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sia  myöhemmin Ruotsissa  ilmestyvän  >)Statsvetenskaplig  Tidskrit`tin»

palstoilla 1 muutamia  näkökohtia,  jotka  eräissä suhteissa poikkesivat
siitä,  mitä  Heckscher  oli  Chydeniuksesta  lausunut.     Siihen  nähden,
ett,ä   läntisen  naapurimaamme  kansantaloudellinen  kirjallisuus  ei  ole
kovin  laaja,  oli  syytä  odottaa, että  lleckscherkin  mainittuun kirjoi-
tukseen   olisi   tutustunut   ja   että   hän  myöhemmin,  laajentaessaan
kirjoitelmaansa    uudelleen   painattamista   varten   taloushistoriallisia
tutkielmia    käsittävään   teokseensa2,   olisi   ottanut   huomioon   tältä
taholta  esitettyjä  vastaväitteitä.  Tätä  i)iti  voida  edellyttää  sitä  suu-
remmalla   syyllä,   kun   Heckscher  puheena   o]evaan   kirjoitelmaansa
hittämissään   ))muistutuksissa»  puolustautui  ei.ästä  sikäläistä  kirjoit-
tajaa  vastaan,  joka  oli  käsitellyt  Chydeniuksen  kirjallista  tuotantoa
n.s.   materialistisen  historiankäsityksen  kannalta.    Mutta  tästä   huo-
Iimatta   lieckscher   siinä   yhteydessä   ei  omistanut   ainoatakaan  sa-
naa  niille  näkökohdille,  joita   suomalaiselta  taholta  oli  esitetty,  eikä
muutenkaan  osoittanut  tarkistaneensa  ajatuksiaan  näistä  kysym}-k-
sistä.     Kun  puheena  olevat  ei`ilaiset  käsitykset  koskettavat  Chyde-
niuksen   kirjallisen   esiintymisen   eräitä   keskeisimpiä   kohtia   ja   kun
arvovaltaiseen    asemaan   päässeen   ruotsalaisen   tutkijan   lausumat
väitteet  voivat helposti ))käydä  täydestä)) silloinkin,  kun  ne  nojautu-
vat   vain  ylimalkaisiin  arveluihin,  täytyy  asiaan,  vääi`ien  käsitysten
oikaisemiseksi,   vieläkin   palata.  3

Puheena   olevan  esityksensä  lähtökohtana  Heckscherillä  oli  huo-
mautus,  että  Chydenius  kuului  papi)isaristoki`atiaan.     Hänen  isänsä,

L    Anders    Chydenius    såsom    nalionalekonomisk   skrif(slällare.        Nåyra    syn-

punktei.    med    anledning     au     200    års   minnel.        rFi.ettLoandraL    årgangei\.       S±`.
503-513.

2   Ekonom[.sk-hi.s/o7`[.ska    s/ud[.er.     Stockholin   1936.       Siv.   115-135.

3  Näihiii   kysymyksiin   uude]leen   puuttuminen   näyttää   olevan   sitä enemmän

tai`i)een,  kuii  eräässä  laajahkossa  asiantuntijalausunnossa,  jossa   t,ämän  kirjoituk-
scn  tekijän  tietecllistä  tuotantoa  arvosteltiin,  muun  ohella,  mikä  ei  tai`kasti  i)ysy-
nyt  tosiasioissa,  sanottiin,  että  se,  mitä  i)uheena  olevassa kii.joitelmassa lausuttiin
Chydeniuksen  kansantaloudellisista  mielii_iiteistä,  ei  sisältänyt  j>mitään  olennaisesti
uuttat>.      Arvostelija,   mjkäli  hän   ei   ollut  tehnyt  mainittua  väitettään   vain   ar-
viokaui)alla,    ei    siis    ollut   lainkaan   huomannut   sitä   Chydeniuksen   kirjailijatoi-
miniian     luonnetta    koskevien    käsitysten    eroavaisuutta,   jota   niissä   esitettiin.
Nähtävästi   olisi   tämän   kirjoittajan   pitäiiyt   artikkeleissaan   jo   aikanaan   enem-
män    korostaa   ja   jyrkentää  niitä   uusia   näkökohtia,  joilla  niissä  Chydeniuksen
esiintymistä  vähäväkisten  puoltajana  valaistiiii.
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isoisänsä  ja   äidinisänsä   o]ivat   olleet  kirkkoherroja,  ja  isän  kuolin-

pesässä   oli   paljon   varoja,   vieläpä   tuli   perinnöksi  äidinisän melko
suuri   kirjastokin.     Ch}'denius   oli  siis  taloudellisesti  turvatussa   ase-
massa,   eikä  hän  omien  vaikeuksiensa  takia  esiintynyt  yhteiskunnan
a]empien  luokkien  puolesta.

Kun  asioita  tältä  kannalta  katsellaan,  ne  eivät  tule  oikeaan  va-
]oon.      Gcorg   Schcw4mci7tin   julkaisemissa   elämäkerrallisissa   muistiin-

panoissa   Chydeniuksesta   ei  tosin   ole  juuri   mitään  kei`rottu   hänen
aikaisemmasta   nuoruudestaan,  mutta  jo  hänen  syntymäseudustaan,
kaukaisesta    Sotkamosta,   voidaan    päätellä,   ettei    sikäläisen  kap-

palaispapin   poikakaan  liene  juuri  ylimyksen  elämää  nuoi.uudessaan
viettänyt.    Lapsuuden olosuhteiden vaatimattomuus käy vielä  ilmei-
semmäksi,  kun  otetaan  huomioon,   että  isä  muutamia  vuosia  myö-
hemmin muutti vielä pohjoisemmaksi, me]kein napapiirin rajalla sijait-
sevaan  Kuusamoon saakka.  Vasta  paljon myöhemmin, vuonna  1746,

jolloin    nuori   Chydenius    oli   jo   }'lioppilas,    i)erhe   pääsi    Kokkolan
kirkkoherran  paremmille  i)äiville.    Tunnet,tu  asia  on,  että  ne  vaikut-
teet,    joita   nuorella   iällä   saadaan,   tavallisesti   ovat   hyvin   voimak-
kaita  ja  kestävät  yleensä  koko  elämän  ajan,  kun  taas   myöhempien
kokemusten  jä]jet  eivät  painu  jhmismieleen  yhtä  syvälle.     Mi]Iaista
ltä-Pohjanmaan  asujaimiston  toimeentulo,  noilla  ))raukoilla  rajoilla)),
oli   pari  vuosisataa  sitten,  jolloin  yhteys  muuhun  maailmaan  oli  ko-
vin   hankala,  siitä  voi  jokainen  näillä  seuduilla  meidän  päivinämme
liikkunut  saada  omint,akeisen  käsityksen.     On  kuvaavaa,  että  viime
vuosikymmeninä   on  ))T\Tälkämaan  laulu»  siel]äpäjn  ilmajssut  väestön
mielialoja  toimeentulovaikeuksien  johdosta.     Ei  näytä   olevan   aja-
teltavissa,    ettei    sikäläisissä   pappiloissakin   1700-1uvun   puolivä]issä
olisi  jouduttu  välittömästi  kosketuksiin  ankaran  taloudellisen  kamp-

pailun kanssa.  Ainakaan usein uusiutuneiden katovuosien  sattuessa ei
kirkkoheri`a    voinut    köyhi]tä   pitäjäläisiltään   periä   kaikkia   saata-
viaan,   ja  sekin  vilja,  jota  hänen  aittaansa  kertyi,   o]i  sellaisina  ai-
koina  ]aadultaan  huonoa.    Ennen  aikaan  sanottiin,  että  joka  vuosi-
kymmeneen  sisältyy  aina  pari  katovuotta.    Mainittujen  tosiasioiden
nojalla  täytyy  tu]la  siihen  käsitykseen,  ettei  nuori  Chydenius  Kuu-
samossa  ollessaan  suinkaan  saanut  elää  kaiken  runsauden  keskellä,
kuLen  ehkä  myöhemmin,  Kokkolan  pappilaan  päästyä.   Tätä  todis.
tavat   myös   ne   kuvaukset,   joita   Antti   Chydenius   kirjoitelmissaan
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antoi  köyhän  maalaiskansan  oloista,  ne  kun  selvästi   osoittavat,  mi-
ten  avoimin  silmin ja  lämpimin  sydämin  hän  oli  seui.annut  maalais-
kansan   ankaraa   taistelua   niukan  toimeentulon  i)uolesta.       Ei`ikoi-
sesti   kaikki  se,   mitä   hän   kirjoitti  i)alkollisista  ja   irtaimesta   väes-
töstä,   osoittaa  hänellä  olleen  mitä  `-oimakkainta  m\'ötätuntoa  tätä
vähäosaista   yhteiskuntaluokkaa   kohtaan.

Kun  kysymys  on läinminsydämisen  hengenmiehen  esiint},.niisestä
sori.ettuun  asemaan  joutuneiden  yhteiskunnan   jäsenten  puolesta  ja
heidän     auttamisestaan    muuttamalla    taloudellisen    lainsäädännön

periaatteita,  tuntuu   näin  ollen  tarpeeLtomalta  huomautus,  ett,eivät
Lässä   olleet   vaikut,timena    Chydeniuksen    omat   vaikeudct.    Luulisi
o]evan kokonaan keskustelun ulkoi)uolella, että  viitattaisikaan  hcänen
omia  etujaan  valvoneen.     Muiden  hyväksi,   erikoisesti  köyhän  kan-
san  puolesLa,  hän  pontevaan  taisteluun  ryhtyi.    Tämä  osaltaan  selit-
tää  myös hänen  uljaan  rohkeutensa,  kun  hän kävi  silloisten vallassa-
olijain  ja  etuoikeuksia  saaneiden  »monoi)olistien»  kimppuun.

Chydeniuksen   voimakas  myötätunto  kovaosaisia  kohtaan  antaa
]nyös   luonnollisen   selit},.ksen  sille  katsantokannalle,  jota  hän  kirja-
sessaan  ))Tankar  om  husbönders  och  tienstehions naturliga rätt>) esitti

palkollisten  oikeudesta  mennä  naimisiin.     Heckscherin  mielestä  hän
näissä  asioissa  oli  »nähtävästi  tai`kemmin   ajattelematta»  asettunut
mei`kantilismin  kannalle,   hän   kun   poikkeuksetta  oLti  väen  lisään-
tymisen    )}johtotähdekseent)   ja   ehdot,t,i   köyhille   perheille   avustusta
lasten   kasvattamiseksi  sekä  vapaavuosia  rengeille  ja  piioille,  jotka
menivät  naimisiin  ennen  30  ikävuoden  täyttäinistä.    Osittain  tähän
ajatustapaan   saattoi  vaikuttaa,  kuten   I-Ieckscher  huomautti,   Ch}.-
deniukscn    uskonnollinen   käsitys   ihmisten   velvollisuudesta   y)1isään-
tyä   ja  täyttää  maai).    Näiden  rivien  kirjoittajasta  kuitenkin  tuntuu
siltä,   kuin  Chydeniuksen  päävaikuttimena  olisi  ollut  hänen  halunsa
edistää   vähäväkisten  omaa  onnea,  »1}-cksalighet)),  johon  hän,  kuten
luonnollista,   katsoi   kuuluvan   myös   perheen   perustamjsen.     Tästä
asiastahan   hän  kirjoitti  ei`inomaisen  m}rötätuntoisesti  ja   kauniisti;
siinä  yhteydessä lukija tulee muistaneeksi  Chydeniuksen  itsensä  jää-
mistä   lapsettomaksi,  mikä  osaltaan  oli  saattanut  vaikuttaa  siihen,
että  hän  niin  syvästi  tunsi  onnellisen  perhe-elämän  merkityksen ja
toivoi  sen  laajentuvan  myös  puheena  oleviin  piireihin.    Niiden  i)al-
kintojen  avulla,  joita  hän  esit,ti  näille  i)erheille  myönnettäväksi,  häii
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toivoi  saatavan  kitketyl#i  i)ois  vanhat ennakkoluulot  siitä,  kuinka
mieletöntä  on  ii`taimien työmiesten  mennä  naimisiin,  ja .vähennettä-
väii  sitä  tasa-arvoisuuden  i)uutetta, joka  tällä  alalla  siihen  aikaan  oli
vallalla  ei`i  yhteiskuntaluokkien  kesken.   Tällaista  suui`ta  päämääi`ää
tavoitellessaan   hän  joutui   puoltainaan   siksi   pitkälle   menevää   toi-
menpidettä  kuin  ei`ikoisedun  myöntämistä  näille  vähäväkisille,  niin
epäjohdonmukaiselta  kuin  se   saattoikin   hänen   yleiseltä   katsanto-
kannaltaan  lähtien  tuntua.    Juuri  tämä  osoittaa,  että  Chydenius  ei
suinkaan   o]1ut  vain  silloisten  vapaus-  ja   yhdcnvertaisuusaatteiden
kannattaja,   vaan   että   hän   pohjaltaan   oli   sosiaalipolitikko,   joka
\'älistä   tahtoi   katkoa  vähäväkisten  taakkana   olevia   kahleita,  vä-
listä   taas   turvautui   toisensuuntaisiin   toimenpiteisiin.

Se  seikka,  että  hän  i)alkollisten  avioliitoista  puhuessaan  viittasi
myös  väkiluvun  lisääntymiseen  niiden  johdosta,  aiheutui  nähtävästi
siitä,  että   hän  saat,toi  vallanpitäjien  taholta  toivoa  mahdollisimman
suosiollista   suhtaut,umista  esittämilloen  ajatuksille,  joiden  toteutt,a-
minen   olisi  edistän).t   niin   tärkeätä   päämäärää   kuin  maanpuolus-
tusta.     }Iutta   tämä  ei  ollut  hänen  var'sinainen  lähtökohtansa  eikä
hänen  esiint)'misensä syvin vaikutin,  vaan se  on katsottava eräänlai-
seksi  todistuskai)paleeksi, johon  hän  tui`vautui puolustellessaan  avio-
Iiittojen    sallimista   tälle   vähäväkisten   yhteiskunnan   jäsenten  luo-
kalle.    Periaatteellisest,i  on suuri  ero,  käsitettiinkö  asiaa  poi)ulationis-
Liselta   kannalta   vai   käytettiinkö   tälle   alalle   kuuluvia   näkökohtia
vain     lisäperusteluna     ehdotukscllc,     joka     varsinaisesti     tavoitteli
toista  päämäärää.

Heckschei`in   kirjoitelinan   jälkimmäinen   osa  sen  uudessa  laitok-
sessa   alkaa   väitteellä,   joka   oli   edellisen    laitoksen   ensimmäisenä
lauseena   ja   jossa   sanotaan,   että   Chydenius   oli   enemmän   oman,
aikansa   kuin   maansa   lapsi.       Tämän   johdosta   on   myönnettävä
että  ne  toimenpiteet,  joihin  hän yhteiskunnassa vallitsevien epäkoh-
tien   poistamiseksi  ehdotti  ryhdyttäväksi,  nojautuivat  yleensä  silloi-
seen  ajanhenkeen;  siitä  ei  tietenkään  voi  olla  ei)äilystä.    Mutta  sa-
malla   on  lausuttava,  että  kyllä  Chydenius puolestaan katseli asioita

juuri  oman  maansa  kannalta.   Ne  epäkohdat,  joita  silloisessa  talous-
ja  yhteiskuntaelämässä  oli  vallalla,  tuntuivat  erikoisen  selvästi  Suo-
men  vähävaraisen  kansan  keskuudessa,   kun  sitä vastoin valtakun-
nan   pääosa  ja   erikoisesti   i)ääkaupunki  Tukholma   hyötyivät  silloi-
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sesta   »kauppapakostat)  ja  muusta   holhousjärjestelmästä.     Ka;kkein
oikeudettomimmassa  asemassa  olivat  i)alko]liset ja  n.s.  irtain väestö,

jota   Suomessa  oli  paljon.    Etenkin  tämän  yhteiskuntaluokan  puo~
lesta   puhuessan  Chydenius  i)iti  silmällä  juuri  ))paika]lisia   näkökoh-
tia>),   vaikka  hän  ei  kirjoitelmissaan,  jotka  tulivat  julkisuuteen  Ruot-
sin   puolella  ja  tarkoittivat  erikoisesti  sikäläisten  valtiopäivämiesten
valistamista,    millään   tavoin    i)yrkinyt    esiintymään    nimenomaan
suomalaisena    isänmaanystävänä,   vaan   selvästi   lukeutui    Ruotsin
kansaan,   kuten  hänen  usein  käyttämänsä sanontatapa ))h\'arje  ärlig
Svensk»  osoittaa.    Mutta  ei  tämäkään  sulje  pois  sitä  mahdollisuutta,
että   hän  samalla  erikoisesti  huoleht,i  synn}-inmaansa  kö}'hästä  kan-
sasta,    jonka   kovat   kohtalot   hän   otti   omikseen,   vaikka   hän   it,se
henkilökohtaisesti   oli tällöin  päässyt jo  kohtalaisen  hyvään  toimeen-
t,uloon.

Näitä   s}/'vimi)iä   syitä,   jotka   saattavat   ihmisen   ohjaamaan   toi-
mintansa   määrättyyn  suuntaan,   hän  ei   aina   itsekään  tiedä;   vielä
vähemmän    voi   sivullisilla   olla   täyttä   varmuutta   niihin   nähden.
Useimmiten  vaikuttavat  i`innan  monet  eri  seikat, ja  välistä  voijokin
vähäijätöinen    ulkonainen   tapahtuma   antaa   lopi)us}'sä}.ksen   jolle-
kulle   teolle  tai  tekeinättä  jättäiniselle.    }Iutta   kaikesta   siitä,   mitä
Chydenius   aikoinaan  kirjoitti  ja   initä   hän  muuten  teki  taloudelli-
sessa   ja  yhteiskunnallisessa  elämässä  havaitseiniensa  puutteiden  ja
vääryyden poistamiseksi,  täytyy jokaisen, joka  hänen teoksiinsa  aja-
tellen   tut,ustuu,  väkisinkin  tulla  siihen  johtopäätökseen,  että  hänen
varsinaisena  vaikutt,imenaan  oli  yhteishyvän  harrastus  ja  erikoisesti
halu   auttaa  yhteiskunnan  kovaosaisia  jäseniä,   joiden   ankaraa  elä-
mäntaistelua   hän   kotimaassaan  jä   varsinkin   sen  köyhillä  seuduilla
oli  joutunut  niin  läheltä  näkemään.

Sen,   mitä   edellä   on  lausuttu,   pitäisi   riittää   osoittamaan,   että
Antti    Chydeniuksen   taloudelhsia   ja   yhteiskunnallisia   kirjoitelmia
on  eräissä  kohden tarkaste]tava  toisenlaisesta  näkökulmasta  lähtien,
kuin    mitä   Heckscher   i)uheena   olevassa   esityksessään   on   tehnyt.
Meidän   suomalaisten   velvollisuus   on   kiinteästi   huomauttaa  siitä,
että    Chydenius   oli   oman   kansansa   ]apsi,   jok.a   aikaisemmin   kuin
muut   oivalsi  vähäväkisen  maalaiskansan  \.hteiskunnallisen  aseman
kohottamista     tarkoittavien     toimenpiteiden     välttämättömyyden

ja   että   hänen  tartt,umisensa   silloisen  ajankohdan   pahimpiin  talou-
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dellis-yhteiskunnallisiin   ei)äkohtiin   oli   lämminsydämisen  isänmaan-

ystävän     voimallista    jul;stusta,    jonka    tarkoituksena    oli   onnelli-
sempien    olojen    aikaan    saaminen   vapauden    ja   tasa-arvoisuuden
aatteiden    pohjalla.

Suomalaisten   kansantaloustieteilijäin   kunniatehtävä   o]isi   myös

yksityiskohtaisen    tutkimuksen    nojalla   määi`ätä   hänen   paikkansa
kansantaloudellisen    ja   sosiaalipoliittisen   kirjallisuuden   historiassa.
Etenkin     kaipaisi    ratkaisua    kysymys,    missä     suhteessa    hänen
ajatuksensa    olivat    aikaisempiin   tä]tä    alalta    ilmestyneisiin    kir-

joitelmiin  ja   mikä   vaikutus   niillä   oli  taloudellis-yhteiskunnallisten
aatteiden    kehitykseen    Ruotsissa   ja    Suomessa.       Niissä   tutkiel-
missa,   joita   Chydeniuksen   kirjallisesta    toiminnasta   on   julkaistu,
ei   näitä   kysymyksiä    vielä   ole   riittävästi   selvitetty.      Tämä   tut-
kimustyö   odottaa   yhä   tekijäänsä.



ELINTflRVIKKEIDEN  HINTOJEN  SÄÄNNÖSTELY
PUUTTEEN  VflLLITESsfl.

Kirjoittanut

K.  U .  I)i/W{ala.

Teoreettisesti   katsoen   on  johisella   hinnan  muutoksella   vaiku-
tuksensa  yhteiskunnallisen  tulon jakautumiseen  eri väestönkei`rosten
keskcn.     Todellisuudcssa   voikin   jokainen   yksilö   tai   väestöi`.`-hmä
miltei  säännöllisesti  todeta  joko  hyötyvänsä  tai  häviävänsä  ainakin
sellaisen   hyödykkeen   hinnan   muuttuessa,   jolla   on   jokapäiväistä
käytäntöä.      I-Iinnan    muutokset   aiheuttavat    siten    eturistiriitoja,

jotka  saattavat  ajoittain  muodostua  yhteiskunnallisesti  vaai`allisik-
sikin.    I-Iistoria  todistaa,  että  suuret  hintojen  muut,okset  ovat  aiko-

jen  kuluessa  sat,Luneet  usein  yhtaikaisesti  poliittisten  levottomuuk-
sien,  sodan,  nälänhädän  tms.  kanssa,  ja  monesti  on  syy  ja  seuraus
ollut  toisistaan vaikeasti  erotettavissa.  Tunnettu  oii  myös suhdanne-
vaihtelujen,  joihin  kuuluu  yleisen  hintatason  aaltomainen  nousu  ja
lasku,   useissa  suhteissa  haitallinen  vaikutus  nykyaikaiseen  talous-

ja   yhteiskuntaelämään.
Pyrkimys  yhteishnnallisesti  vahing.ollisten  hintojen  inuutosten

ehkäisemiseen  valtiovallan  tai  muun  julkisen  yhdyskunnan  toimen-

i)iteillä   on   useimmiten   olennaista   sille   sosiaalipolitiikan   muodolle,
jota    nimitetään    hintasäännöstelyksi.1     Tällaiseen     säännöstelyyn
voidaan    kuitenkin    ryhtyä    myöskin    sellaisten    hinnanmuutosten
aikaansaamiseksi,   joita   pidetään   yhteiskunnallisesti   toivottavina.
Korostettakoon,  että  hintasäännöstely  (Preisregulierung`,  price  regu-

1  Vaikka   hint,asäännöstelyllä   on   muitakin   kuin   sosiaalipoliittisia   i)äämääriä,

katsoo   kirjoittaja   sen   päätarkoituksen   olcvaii   sosiaalipoliittisen.
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1ation)    on  taloustieteellisessä  kii`jallisuudessa   vakiintuvassa   mei`ki-
tyksessään  vain julkisen yhdyskunnan toimintaa;  yksityisten  mono-

polien   tai   järjestöjen   hintajärjestelyt   eivät  siis  kuulu  tähän  luok-
kaan. 1

Hintojen  säännöstelyä  on  toteutettu  kaikkein  laajimmassa  mi-
tassa elintarvikekaupan alalla.   Tämä johtuu siitä,  että elintarvikkeet
ovat  välttämättömyyshyödykkeitä,  joiden  saannin turvaamisella  on
erittäin   suuri   sosiaalinen   merkitys;  toiselta  puolen  näiden  tuottei-
den  tuottajat,  ].oiden  enemmistö  on  suht,eellisesti  vähäväkistä,  kai-

i]aavat  ajoittain  suojaa  hintojen  liiallisen  laskun  estämiseksi.    Iiin-
i,ojen  säännöstelyä  on  toisinaan  käytetty  etupäässä  kuluttajaetujen,
toisinaan tuottajaetujen turvaamiseksi.   Ensiksi  mainit,ut tapaukset,

joiden  tarkastelu  on  tässä  kirjoituksessa  ctualalla,  ovat  yleisiä  hyö-
dykkeiden puutteen vallitessa,  rahanarvon  aletessa tahi  kummankin
ilmiön  esiintyessä   samanaikaisesti.    Tuottajain   hyväksi  tai)ahtuva
säännöstely   tulee   k}.symykseen   etenkin   menekkimahdollisuuksien
huonontuessa,    yleismaailmallisen   hintojen   laskun,    työttömyyden

ym.    lamakauden     ilmiöiden    esiint}/.essä.     Säännöstelytoimenpiteet
ovat   kummassakin   tapauksessa   mone.ssa   suhteessa   samanlaisia.

Tarvikkeiden  i)uutt,een   aikana   on   hintasäännöstelyn  tarkoituk-
sena   ensi   sijassa   turvata   tai`vikkeiden   oikeudenmukainen  jakelu,

jotta  kukin  kansalainen  voisi  hankkia  sen,  mikä  hänen  toimeentu-
lolleen   on  välttäinättömintä.    Samaan  päämäärään  voidaan  pyrkiä
keinoilla,    joiden   varsinaisena   tai`koituksena   ei   ole   hintojen,   vaan
suoranainen  jakelun  säännöstely.    Koska  näilläkin  toimenpiteillä  on
vaikutuksensa    hinnanmuodostukseen,   sisällytetään   niiden   tarkas-
telu   seui`aavaan   esitykseen.

Hintasäännöstely sanan ahtaimmassa  mielessä  on ns.  suoranaista

(direct)   säännöstelyä,  jonka  tarkoituksena  on  laillisesti  vahvistettu-
jen  yhtenäishintojen tai ylimmäis-ja alimmaishintojen (rajahintojen)
määrääminen ja  ylläpitäminen.     Laajemmassa  merkityksessä  ottaen
sisältyy   käsitteen  alaan  myöskin  välillinen  (indirect)  hintasäännös-
tely,   joka  etenkin  normaaliaikoina  on  säännöstelyn  yleisin  muoto.
Välillisessä   säännöstelyssä   pyritään  vaikuttamaan  kysyntään,   tar-

1   Bor`TN,   Pr!.cc  RcyLz/cr/i.o/i.     Encyclopaedia   of   tlie   Social   Sciences.    Vol.12,  siv.

355.
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jontaan  tahi  näihin  kumpaankin  tahi  tavaran  hankintakustannuk-
siin  esim.  tulleilla,  vienti-ja  tuotantopalkkioilla,  ulkomaankaupan,
tuotannon  tai  kulutuksen  rajoituksella  tins.   keinoilla.    Suoranaista
hintasäännöstelyä   voidaan   tukea   välillisellä   säännöstelyllä.

Varhaisen  esimerkin  välillisestä  hintasäännöstel}'stä tarjoaa  Raa-
matun   kertomus   Joosefin  toimenpiteistä,   joiden  tarkoituksena   oli
rajoittaa  viljan  kulutusta  hyvinä  vuosina  vai`astoimalla  sitä  valtion
makasiineihin huonoina vuosina käytettäväksi.    Suoranaista hintojen
säännöstelyä   oli  Diocletianuksen  edikti  v:lta  301  j.Kr.,  jolla  monille
massakulutustavaroille     säädettiin     koi`keimmat     sallitut     hinnat,
samalla   kuin   palkat   m}.öskin   säännösteltiin.      Toimenpiteellä   ).ri-
tettiin   ehkäistä   kuparivaluutan   arvonalennuksesta   johtuva   hinto-

jen  nousu,  mutta  tässä  epäonnistuttiin  täydel]een.
Keskiajalta     mainittakoon    esimerkkinä    suoi`anaisesta    hintojen

säännöstelystä    A1±.onso    X:n  leivälle  v.   1256   säätämät    rajahinnat.
Tässäkin tapauksessa  oli tarkoituksena  ehkäistä  valuutan  huononta-
misesta   johtuva   hintojen   nousu.

1500-luvun   alkupuolella,   jolloin   hinnat    Espanjassa    kohosivat

jalojen  metallien  runsaan  maahantulon  johdosta,   säädettiin  ci`äi]]e
tärkeimmille  elintarvikkeille  rajahintoja.   Talonpojat  pyrkivät  näit,ä
kuitenkin  kiertämään  esim.  sjten,  että  he  möivät  vehnää  vain  osta-

jille,  jotka  samalla  ostivat  oliivia ja viiniä,  joiden hintoja säännöstely
ei    koskenut.

Ranskassa     määrättiin      rajahintoja     hirmuhallituksen     aikana
1793-94, kun maan tuotantoelämä oli joutumassa rappiolle ja nälän-
hätä  oli  uhkaamassa.    Ankai`illa  keinoilla  saatiin  säännöstely  sikäli
toteutetuksi,   että  hintoja  ei  avonaisessa  kaui)assa  ylitetty.    Mutta

pakkokeinoin  ei  saatu  hyödykkcitä  virtaamaan  mai`kkinoille,  vaan
puute   lisääntyi.

Vuosien 1914-'18  maailmansodan  aikana  saavutti hintojen sään-
nöstely varsin laajat mittasuhteet.  Sodan aikana joutuivat useimmat
sotaakäyvät,  jopa   muutamat   puolueettomatkin  maat  lievemmässä
tai  ankai`ammassa  muodossa  kärsimään  e]intarvikkeiden  puutteesta.
Syyt  tähän  olivat  monenlaisia.    Muutamissa  maissa  joutui  tärkeitä
viljelysalueita   vihollisen   käsiin,   minkä   ohella   elintarvikevarastoja
tuhoutui  sodan  jalkoihin  joutuneilla  alueilla.    Peltoviljelyksen  sadot
alenivat  sotaakäyvissä  maissa  vi]je]}rksen  voimaperäisyyden  heiken-
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tyessä   työvoiman   ja    tarvikkeiden   puutteen   johdosta.     Tuonnin
vaikcutuminen tai  tä}-dellinen  estyminen vihollisen toimeenpaneman
saarron  tai  tonniston  menetysten  takia  oli  eräissä  tapauksissa  rat-
kaisevasti vaikuttava syy.  Kuljetuslaitosten liikakuoi`mitus  vaikeutti
lisäksi   kotona  tuotettujenkin  tai`vikkeiden   saantia   kulutuskeskuk-
siin.    -   Elintai`vikkeiden   puutteen  teki   vielä   kriitillisemmäksi   se,
että   eräät  kansankerrokset  joutuivat  niiden  saantiin  nähden  paljon
vaikeampaan  asemaan  kuin  toiset.      Luonnollisista   syistä   pyrittiin
rintamilla    taisteleville   sotilaille   varaainaan   mahdollisiinman   run-
saat   i`uoka-annokset,   saivatpa   inonet   sotilaat   ainakin  sodan   alku-
aikoina   laatunsa   puolesta   i)areinman   ravinnon,  kuin   mihin   olivat
siviilielämässä    tottuneet. ]    Tämän   lisäksi   olivat   elintarvikkeiden
tuottajat  ja  heidän  työväkensä  inuita  suhteellisesti  edullisemmassa
asemassa,   koska   elintarvikevarastot   olivat   heidän   hallussaan   tai
ulottu\/'illaan,   kun   muut   olivat   pakotettuja   kaupasta  hankkimaan

päivittäisen  tarpeensa.    Näissä   olosuhteissa  kohtasi  elintarvikepula
varsin    raskaana    etenkin    kaupunkien    siviiliväestöä,   joka   etenkin
Saksassa  ja  ltävallassa  joutui  kokemaan ankaraa hätää.  Kaikki luon-
nolliset   edellytykset   elint.arvikkeiden   hintojen  nousulle  olivat  siten
olemassa, ja  kun tähän tuli  lisäksi laajoja  mittasuhteita  saavuttanut
keinottelu,   kävi  taistelu hintojen nousua vastaan välttämättömäksi.

Täi`keimmät  kokemukset  tarvikepulan  aikaisesta  hintojen  sään-
nöstelystä   saatiinkin  viime   maailmansodan   aikana   ja   sitä   lähinnä
seuraavina   vuosina. 2     Myöhempinä   rauhan  vuosina   on   kuluttaja-
etujen  turvaamista  tai.koittava   suoranainen  hintasäännöstel}/-  ollut
suhteellisesti    harvinainen,    jota    vastoin    etenkin    välillistä   hinta-
säännöstel.yä   on   käytetty   melko   runsaasti  tuottajien  tukemiseksi.
Varsinkin  yleisen  maailmanpulan  puhjettua  v:n  1930  vaiheilla  ryh-
dyttiin  tämäntai)aisiin   toimenpiteisiin   kaikkialla   maailmassa.     I\Ts.
totalitaai`isissa  valtioissa  ryhdyttiin  ennen pitkää myös suoranaiseen
hintasäännöstelyyn,  joka  etenkin  Saksassa  on vuodesta  1934  lähtien

1  Eliiitarvikkeidcn    jakelutapa    armeijassa    on    sit,ä   paitsi   omansa  lisäämääii

kulutusta.     Kun  muona-annokset  jaetaan  korvauksetta,  saa  joka  mies  osuutensa
joka  lajia  riippumatta  siitä, onko  hän  tottunut käyttämään iiäitä ei.i lajcja ennes-
tään.     Osa  ravintoaineista  saattaa  näissä  oloissa  mennä  hukkaankin.

2  Selostuksia    maailmansodan    aikaisesta   hintasääniiöstelystä   on   kansainväli-

sen   rauhan  hyväksi  toimivan  Carnegie-säätiön  julkaisemassa  sarjassa,  jossa  käsi-
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toteutettu   suurella   perinpohjaisuudella   ja   maailmansodan   aikana
saa\'utettuja   kokemuksia    h}'väksi   käyttäen.

Väliuinen  hintoien  säännöstely.

E]intarvikkeiden  hintoihin   tavarapulan  aikana  vaikuttavat  vä-
lillisesti kaikkj  kulutuksen rajoittamiseen ja säännöstelyyn tähtäävät
toimenpitcet  sekä  ne  toimenpiteet,  joil]a  maassa  olevat  ja  maahan
saai)uvat  elintarvikemääi`ät  koetetaan  mobilisoida ja  ohjata  tyydyt-
tämään    välttämättömimpiä    tarpeita.      Valtiova]lan    toimenpiteet
tuotannon  kohottamiseksi  voidaan  myöskin  lukea  tähän  ryhmään.

Kulutuksen   rajoittam].seen   pyrittiin   esim.   Eng]annissa   ja   Sak-
sassa   maailmansodan   aikana   aluksi   vaikuttamaan   propagandalla.
Tätä   t,ietä   saavutettu   kulut,uksen   vai)aaehtoinen   supistuminen   ei
kuitenkaan    osoittaut,unut    riittäväksi.      Propagandan    merkitystä
säännöstely]le   otollisen   mielialan   kehittämiselle   ei   ole   kuitenkaan
a]iarvioitava.

Jo verraten aikaisin ryhdyttiin lainsäädännöllä rajoittamaan niu-
kiminin  saatavissa  olevien  e]intarvikkeiden  m}'}J.ntiä  tai  niistä  val-
mistettujen  ruokalajien  tarjoilua   hotelleissa   ja   ravintoloissa.    Sää-
dettiin   esim.  ns.  Iihattomia  päiviä,  joina lihan my}-nti ja  liharuokien
tarjoilu  oli  kielletty.    EdelJeen  voitiin  kieltää  esim.  useampien  liha-
Iaatujen  tarjoilu  samalla  aterialla  tahi  velvoittaa  ravinto]an  omista-

jia  rajoittamaan  i`uokalajien  ]uku  vähimpään  mahdolliseen.   Koska
nämä   toimenpiteet   ulottuivat   vain  pieneen   osaan   talouksista,   jäi
niidenkin   merkitys    suhteellisesti    pieneksi.

tc]lään    inaailmansodan   taloudcllista   ja    sosi£`a]ista   histoi`ia€`.     Siihen    kuuluvista

teoksista  mainittakoon:
M.   Auo±-LAr\iT3±-P.Pit<oT,   Agricullure   and   Food   Sui)plu    in  France during

//ic    W''ar.     New   Haven    ]927.

`N. H.  BT?.`Ei\iDGE.,   Brilish  Food   Conlrol.  London  192S.
H.1.oE`N'ENFT3LD-Russ,  Die  Regelung  der  Volksernährung  im  Kriege.  `N±er` 1926.

A.  SL<ALxrtTiiT,   Die   deu(sche    Ki.iegsernährungsu)irlscha|!.   SLnttgtrrt   192;].

Tietoja   Suomcssa   toteutetusta   hiiitasääniiöstclystä   on   mm.   LEo   lIARMAJAr`T

y]lämainittuun  sarjaan  kuulu`'assa teoksessa  TÅe E//cc/s o/ //ie  War on economi.c and
social   Li|e   in  Finland,  New  HaNci\  1933  sekä  ].  KARH.`  teoksessa   So(a-ajan
/cr/ozjde/J[.ncn    c/ä77id.    SL{omessa,    Hclsin]{i    1917.
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Eräillä  toimenpiteillä  pyrittiin  myös  saatavana  olevien  ravinto-
aineiden entistä tarkempaan käyttöön suoranaisesti ihmisravinnoksi.
Niinpä  esim.  saatettiin asetuksella  määrätä  leipäviljan jauhatuksessa
erotett,ava   kuorimäärä  rauhanaikaista   pienemmäksi.     Edelleen   su-

pistettiin  viljan   käyttöä   mallasteollisuuteen,  ja  eräissä   sota-aikana
annetuissa    asetuksissa    kie]lettiin    leipäviljan    käyttö    kotieläinten
rehuksi.

Jakelussa   vallitsevien   epäkohtien   poistamiseksi   kiellettiin   mo-
nessa  tapauksessa  ruoka-aineiden  osto  varastoon,  ))hamstraaminen>).
Säännösten  valvontaa  varten vaadittiin Englannissa ostojen suoritta-
mista  vain  yhdessä  sovitussa  liikkeessä.   Ennen  lain  voimaan  tuloa
kerättyjen   varastojen   kauppaan   saattamiseksi   voitiin   kuuluttaa
y)omäntunnon  viikkojay),  joiden  aikana  oli  lupa  ostohinnasta  myydä
luvattomasti   varastoituja   elintarvikkeita   valtiolle   ilman   jälkiseu-
rauksia.    Kulutuksen  rajoittamisessa  ja  jal"1un  säännöstelyssä  saa-
vutettiin    parhaat   tulokset    ns.    ostokorttijärjestelmällä.     Vaikka-
kaan  ostokortti  ei  ollut  varsinaisesti  maailmansodan  aikainen  kek-
sintö,  se tuli vasta tällöin yleisesti tunnetuksi ja saavutti laajan käy-
tännön  useimmissa   Euroopan   maissa,   mm.   Suomessa.1     Järjestel-
män   soveltamiseen   hintasäännöstel}7n  }'hte}'dessä   palaamme   myö-
hemmin.

Tavaroiden  kulun  valvontaa   varten   säädettiin   ltävallassa  vel-
vollisuus   hankkia   rautatie-   ja   vesikuljetusta   varten   kuljetuslupa

(Transportscheinzwang).      Lupia     myöntäessään   saattoivat   viran-
omaiset  ottaa huomioon eri i)aikkakuntien tarpeet ja  ohjata tavai`oi-
den  kulkua  sinne,   missä  niiden  puute   o]i  suurin.

Eräissä   tapauksissa   puututtiin   myös  tuontikauppiaiden  toimi-
valtaan   velvoittamalla  nämä  tarjoamaan maahan tuomansa tarvik-
keet  viralliselle  ostokeskukselle  (Anbots7wang).  Tästä  oli  vain  askel
valtiovallan     täydelliseen     monopoliin     tuontikaui)an    alalla,    joka
esim.  sokeriin  ja  viljaan  nähden  toteutettiin  useissa  sotaa  käyvissä
malssa.

Elintarvikkeiden  pakollinen luovutusvelvollisuus  ensin  armeijan,
mutta   m}'öhemmin   sen   ohella   myös   siviiliväestön   tarpeeksi,   on

1   Ainakin   r\'euvosto-Venäjäl}ä   on   järjestelmä   ollut   käytäniiössä   jatkuvasti

so(Lan   jä]keenkin.
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hinnan   muodostuksen   kannalta   myöskin   ollut  täi`keä.    Tuottajien
oli  yleensä  rajahintoihin  luovutettava  valtiolle  tuotteita  erikoisesti
määrättyjen perusteiden  mukaan.  -Vielä pitemmälle  mentiin,  kun
kaikki  yksityisten  hal]ussa  olevat  vai`astot  julistettiin  takavarikoi-
duiksi,   jolloin  jokin  julkistaloudellinen  elin   otti  yksinoikeudekseen
tavaran   välittämisen   tukkukauppaan.     Ranskassa   ryhtyi   valtio-
valta   säännöstelyn  lop])uvaiheissa  harjoittamaan  muutamien  vält-
tämättömyystarvikkeiden   vähittäiskauppaa    määrättyihin   kiintei-
siin  hintoihin  pakottaen  kilpailullaan  yksityiskauppiaat  huomatta-
viin  hinnan  alennuksiin.  1

Tuotannon    ylläpitämiseksi    ja    edistämiseksi    saatettiin    esim.
velvoittaa    maanomistajia    huolehtimaan    kaikkien   viljelysalojensa
täydelhsestä  kylvöön  saattamisesta  uhalla,  että  ne  muuten  otettiin

yhteisviljelykseen   tai   viljeltäviksi   omistajan   kustannuksella.     Vil-
jelyä  valtion  tai  kunnan  toimesta  lienee  kuitenkin  vain  harvoissa
tapauksissa    yritetty. 2       Määrättyjen    viljelyskasvien    viljelysalan
lisäämiseksi  tehtiin  viljelyssopimuksia,  joissa  saatettiin  taata  tuot-
teelle   alimmaishinta   tai   sopivansuuruinen   viljelyspalkkio.     Valtio-
valta   on   voinut   avustaa   viljelijöitä   myös   lainoilla,   toimit,tamalla
sadonkorjuutöihin sotaväkeä,  työvelvollisia  tai  sotavankeja.     Koska
sota-aikoina  on  suuri  puute  työvoimasta ja  tarvikkeista, ei yllä  inai-
nituillakaan  toimenpiteilla   ole   voitu   ehkäistä   tuotannon  laskua.

Välillistä    hintojen    säännöstelyä    ovat    edelleen    tullipoliiLtiset
Loimenpiteet  sekä  muunlaiset  ulkomaankaupan  rajoitukset.    Sodan
alkaessa  oli  protektionistiset  pyrkimykset  yleensä jätettävä syrjään,

ja  sen  mukaisesti  alennettiin  monessa  tapauksessa  elintarvikkeiden
tuontitulleja,  mikäli  niitä  ei  kokonaan poistettu.  Eräissä tapauksissa
säädettiin   vientitulleja   tai   vientikieltoja.     Valtiovallan   ulkomaan-
kauppamonoi)o]it   kuuluvat   tavallaan   myös  tähän  i`yhmään,  koska
ne   rajoittivat   yksityisten   oikeutta   ulkomaankauppaan.

Vielä   on   välillisinä   säännöste]ytoimenpiteinä   mainittava   avus-
tukset,  joilla  leivän  vähittäishintojen taso  koetettiin  pitää  alhaisem-

1  AUGri-LARiBri-PiNOT,  main.  teos,  siv.  295-296.
8  Ranskassa  lokakuulla   1916   hyväksyt,yn   lain   mukaan   oli  viljelemättömiksi

jääneet maat  otettava kunnan  viljeltäviksi; viljelyksestä  saatava  voitto  tai  tappio
oli  jaettava  maanomistajan,  kunnan  ja  valtion  kesken.    Laki  oli  kuitenkin  pian
kumottava.   (AUGri-LARiBri,   main.   teos,   siv.   109.)



ELI`.TARvlKKEIDEN    I-In`.To-EN    sÄÄp`'r`TösTELy   puuTTEEr`'    vALLITEssA          140

pana  kuin  tuottajille  viljasta  maksettava  hinta   olisi  edellyttänyt.
Tämä     avustuspolitiikka    liittyi    suoranaiseen    hintasäännöstelyyn,

joten     siihen     palataan    myöhemmin.

Suoi.anai,nen   hinfoJen   säännöstely.

Jos   valtiovallalla   on  monopoliasema  tavaran  valmistuksessa  ja
myynnissä,  se  voi  ilman  muuta  määrätä  markkinahinnan.   Näin  on
normaalioloissa  laita  vain  hai`vaan  hyödykkeeseen  nähden.    Tosin
Neuvosto-Venäjän   esimerkki   osoii,taa,   että   valtiovalta   voi   yksin-
oikeuteen  nojaten  ottaa  haltuunsa  kaiken  kulutustai`vikkeiden  kau-

pan  ja  silloin  määrätä  myöskin  hinnat.    Yleisimmin  on  valtiovalta
suoranaista  hintasäännöstelyä  toteuttaessaan  turvautunut   lainsää-
däntöön.

Maailmansodan  alkaessa  säädettiin  useissa  maissa  lakeja,  joilla
kiellettiin  tavarahintojen  aiheeton  korottaminen  ja  liian  korkeiden
kauppavoittojen  ottaminen.      Näillä   ns.   kiskontalaeilla  voitiin  jos-
sain  määrin  ehkäistä  räikeimpiä  tapauksia  vai`sinkin  sodan  alkui)äi-
vinä  syntyneen  ostopaniikin  aikana.    Saattoipa  näiden  lakien  me-
nestykse]lisestä  soveltamisesta  eräissä  tapauksissa  olla  seurauksena
liioiteltu   käsitys   valtiovallan   mahdollisuuksista   rajoittaa   hintojen
nousua.  1     Ajan  pitkään  osoittautui  kiskontalakien  valvonta  ja tul-
kinta  kuitenkin  vaikeaksi,  etenkin  kun tuomioist,uimilla  ei  ollut  hin-
tojen  kohtuullisen  suuruuden  arvostelemiseen  tarpeellista  asiantun-
temusta.   2

Viimeksi  mainitun  puutteen  poistamiseksi  annettiin  vii`anomai-
sille    tai    paikallisille    itsehallintoelimille    tehtäväksi    määi`itellä    ja

julkaista  ne  hinnat,  joita  viranomaisten  käsityksen  mukaan  oli  pi-
dettävä  kohtuullisina  ja  joiden  soveltaminen  kaupassa  oli  varmuu-
della   vapaa   rangaistusmääräyksistä.    Tällaisia   virallisia   tai   puoli-
virallisia   ohjehintoja   (Richtpreis)   julkaistiin   myöhemmin,   rajahin-
tojen  tultua  käytäntöön,  niitä  tavai.oita  vai`ten,  joille  ei  määrätty
Tajahintoja.

Jo   vei`raten  aikaisin   (Saksassa   syksyllä   1914)   säädettiin   eräille
tärkeimmille     tuotteille    ylimmäishintoja    (Höchstpreis,    maximum

1   SKAL\`-EiT,    main.    tcos,    siv.117.

2   LOEWENFELD-Russ,   main.   teos,   siv.   91.
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price).      Näillä   tarkoitettiin   hintoja,   joiden   ylittäminen   kaui)assa
oli  kielletty  rangaistuksen  uhalla, samal]a  kuin  tavaran  vaihto  saat-
toi  jäädä  vapaaksi   muista   rajoituksista.    Ylimmäishintojen  ohel]a
oli  sodanaikaisessa  säännöstel}/-ssä  muutamissa  tapauksissa  käytän-
nössä  alimmaishintoja  (Mindestpreis,  minimum  price),  joilla  lähinnä

i)yrittiin  elvyttämään  tuotantoa   (Anreizi)reis).    Ylimmäis-  ja  alim-
maishinnoista  käytetään  yhteistä  niinitystä  rajahinta   (Grenzpreis)>
millä    sanalla    suoinenkielessä    on   totutt`i    käsittämään   ])ääasiassa

ylimmäishinLaa,  joka  tavaran  puutteen  vallitessa  on  monta  vertaa
tavallisempi  kuin  alaspäin  rajoittava  rajahinta.  Seuraavassa  esit}.k-
sessä  on  sanaa  rajahinta  käytetty  ta`7amsimmin  vlintä  sallittua  hin-
taa   tarkoittavana   nimityksenä.

Rajahintojen  määrääminen  annettiin  sodan  alkuaikoina   useissa
tapauksissa   kunnallisten   viranomaisten   t,ehtäväksi.     \Teuvoa-anta-
viksi   elimiksi   näille   perusteLLiin   Saksassa   erit}.isiä    hintakontro]li-
virastoja   (Preisprtifungstelle).     T\Tämä   olivat   kunnallisia   itsehalhn-
toelimiä,  joiden   esimiehenä   toimi   kunnan-   tai   valtiovii`anomainen
sckä  jäseninä  tuottajien,  kaui)piaiden  ja  kuluttajien  edustajia  sekä

i)uolueettomia    asiantuntijoita.     Toisissa   tapauksissa    (esim.    Rans-
kassa)  annettiin  vastaavanlaisia  tehtäviä  inaakuntien  vjranomaisille

ja  maakunnallisille  neuvotte]ukunnille.    Vähitellen  tapahtui  rajahin-
tojen   määräämisessä   kuitenkin  ]{eskittyminen;  rajahintasäännöksct
annettiin   miltei   y]{sjnomaan  valtakuntain   pääkaupungeista   käsin.
Neuvoa   antavana    climenä    toimi   Saksassa valtakunnallinen  Preis-

priifungstelle,   Englannissa  perustettiin  kansani`avitsemuksesta  huo-
lehtivaan   ministeriöön   (Ministry   of   Food)   erit}-inen   kustannuslas-
kentaosasto  (Costings  Dei)artment).    Rajahintalakien  noudattamista
valvoivat  toisissa  tai)auksissa  el,upäässä  poliisiviranomaiset,  toisissa
tapauksissa   i)aikalliset   säännöstely`/-iranomaiset   (Englannissa   Food
Cont,rol  Committees).    Valvonnan  helpottamiseksi  velvoitettiin  toi-
sinaan    liikkeenomistajat    pitämään    tavarahinnat    myymälöissään

julkisesti   nähtävissä.
Suomessa    katsoivat   läänien   kuvernöörit   velvollisuudckseen  jo

sodan    alkupäivinä    määrätä    tärkeimmille    tavaroille    rajahintoja.
Jotta  rajahinnat  olisivat  tulleet kohtuul]isiksi, kutsuivat kuvei`nöörit
kukin   lääninhallitukseensa   paikallisia   liikemiehiä   neuvottelemaan
hinnoista ja  antamaan muita tari)eellisia tietoja.   Eräissä tapauksissa
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kuvernööri  antoi  rajahintaehdotuksen tekemisen  erityisen toimikun-
nan huoleksi; joissain tapauksissa osallistuivat hintojen määrittelyyn
kaupunkien   valtuustot.   -   Kun   tuli   tiedoksi,  ettei   kuvei`nööricn
antamia  määi`äyksiä  kaikkia]]a  noudatettu,  antoi keni.aalikuvernööri
Seyn  elok.1/i  p.  4944  pakollisen  määräyksen,  jossa  ankai`an rangais-
tuksen  uhalla  kiellettijn  suhteettomasti  koi`ottamasta  ruokatavai`oi-
den   ja  muiden  välttämättömien  tarvetavarain  hintoja  tai  ryht}.-
mästä   sopimuksiin  tai  käyttämästä  muita  keinoja  hintojen  keino-
tekoiseksi  korottamiseksi.    Määräyksen  johdosta  aiheutuvia  asioita
ratkaisemaan  va]tuutett,iin  asianomaiseL  läänien  kuvernöörit.

Rajahintojen  määrääminen  oli  piankin  otettava  keskushal]ituksen
asiaksi.    Jo  syksyllä  4944  asetti  senaatti  kauppa-ja  teollisuustoimi-
kunnan  yhteyteen  komitean,  jonka  tehtäväksi  annettiin  vält,tämät-
tömyystavarain  hintojen  sekä  kruununtilauksia  suorittavien  henki-
löiden  työi)a]kkojen  valvonta.   Tämän  komitean toiminta  jäi  verra-
ten tu]ol{settomaksi.   Sen sijaan myöhemmin,  kevää]Iä  4916,  asetettu
ns.   rajahintakomitea   antoi   useita   kertoja   senaatin  elintarveva]io-
kunnalle   laskelmia   rajahintamääräysten   perustaksi.

Rajahintasäännö]{set  olivat  maailmansodan a]kaessa useinkin vei`-
raten  y]imalkaisia;  niissä  saatettiin  esim.  määrätä   koi`keimmat  hin-
nat  jotain  i)rosentti]ukua  korkeammaksi jonakin ajankohtana  ennen
sotaa    val]inneita    hntoja    tai    antaa    kunna]]isille    hallintoelimille
oikeus   määrätä   rajahjnnat   alueel]aan.     Ensin   mainitussa   tapauk-
sessa  puuttui  usein  perusteita  rajahintojen  tarkkaan  määräämiseen,
sillä   ennen   maksetuista   hinnoista   ei   ollut   tarkkoja   tietoja;   nämä
hnnat   saattoivat   sitä   paitsi   olla   sekä   ajallisesti   etLä   pail{allisesti
vaihtelevia.   Säännösten  valvominen  o]i  siten  varsin  vaikeata.   Kun
kunnalliset  elimet  saivat  määrätä  alueensa  rajahinnat,  syntyi  tava-
ran  Ttuut,teen  kasvaessa  kilpailua  eri  kunticn  välillä  tavaran  saan-
nista,   jonka   tui`vaamiseksi   i`ajahintoja   koi.otettiin   ensin   yhdessä,
sitten toisessa  paikassa.  Pian  osoittautuikin, että rajahinnat  oli  mää-
rättävä  koko  valtakuntaa  varten  joko  yhtenäisiksi  tai  tuotanto-  ja
kulutussuhteiden  ja  ku]jetuskustannusten  mukaisesti  eri  a]ueilla  ei`i-
]aisiksi.

Ei  myöskään  riittänyt,  et,tä  tavaroiden  vähittäishinnat  säännös-
te]tiin.       Kun    rajahinto.ia    noudatettiin   vain   vähittäismyynnissä,
h}'ötyivät  eniten  ne  kauppiaat,  jotka  myymälöidensä  edullisen  si-
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jainnin,  hyvien  kulkuyhteyksien tai  muiden  seikkojen takia  kykeni-
vät   maksamaan   parhaita   hintoja   tuotteista,   ja   tavarat   kulkivat
etupäässä  heidän  liikkeidensä  kautta.    Täten  syntyi  tavarasta  puu-
tetta   niillä   seuduilla,   joiden   kauppiailla   ei   näitä   etuja   ollut.     0li

pakko  määrätä rajahinnat sekä vähittäis-että tukkukauppaa vai`ten
ja  tämän  lisäksi  myöskin  tuottajille  maksettavat  korkeimmat hin-
nat.    Kun  marginaali  tuottajan,  tukku-  ja  vähittäishintojen  välillä
oli  määrättävä  kiinteäksi,  riippuivat  kauppiaiden  ansiot  tämän  jäl-
keen  paljon  satunnaisista  seikoista,  esim.  heidän  liikkeidensä  sijain-
nista,   eikä   asianomaisten   liikemieskyky   vaikut,tanut   niihin   yhtä
suuressa   määi`ässä   kuin   ennen   säännöstelyä.

Kuluttajain  kannalta  oli rajahintasäännösten  antamisella  useasti
se  epäkohta,  että  korkeimmat  sallitut  hinnat  samalla  helposti  muo-
dostuivat alimmiksi.   Rajahinnat tulivat käyviksi hinnoiksi  sielläkin,
missä   vapaan   kaupan   hinnat   säännöksen   antamishetkellä   olivat
olleet  rajahintoja  alemmat.  Tuotteiden  laatueroavaisuuksiin  ei  raja-
hintoja   määi`ättäessä   useinkaan   voitu   kiinnittää   riittävästi   huo-
miota,   koska   rajahintain   luettelot   muutenkin   muodostuivat   laa-

joiksi.    Monessa   tapauksessa   elintarvikkeiden  laatutaso   säännöste-
1vn  aikana  huomattavasti   aleni.    Säännösteltyyn  kaui)paan   toimi-
tettiin  etupäässä  heikonlaista  tavaraa  ja  myös  tuotannossa  laimin-
lyötiin  paljon  sellaista,  mikä  on  välttämätöntä  koi`kean  laadun  saa-
vuttamiseksi.

Pahempi  epäkohta, joka  useasti  johtui  i`ajahintasäännösten  anta-
misesta,  oli se,  että tavaran saanti laillisessa kaupassa huomattavasti
vaikeutui,  saattoipa  kokonaan  lakatakin.    Jos  rajahinta  määi`ättiin
alemmaksi   kuin  hinnanmuodostuksen  lait  edellyttivät,  oli  kysyntä
tarjontaa suurempi; sitäpaitsi osa tavarasta -suurempi tai pienempi,
riippuen  säännösten  valvonnan  ankaruudesta  ~  joutui  salakaup-

paan.    Tämän  ohella  esiintyi  laillisessakin  kaupassa  rajahintalakien
kiertämistä   esim.   siten,  että`  r~ajahintasäämösten   alaisia  tuotteita
myytiin  vain  ostajille,  jotka  samalla  kertaa  ostivat  hintasäännöste-
1yn   ulkopuolella   olevia   tuotteita.     Esim.   Englannissa   osoittautui
tarpeelliseksi   tällaisen   menettelyn   kieltäminen   erikoisella   lailla.

Kun  kysyntä  ylitti  tai`jonnan,  mutta  tavai`aa  vielä  oli  laillisessa-
kin  kaupassa,  myytiin  sitä  tavallisesti  ostajille  siinä  järjestyksessä,
kuin nämä tulivat ostamaan. Tästä syntyi ilmiö, joka on varmaankin
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ikävimpiä  puutteen  ajan  ilmiöitä:  jonotus.    Työllä  rasitettujen  per-
heenemäntien  oli  varsinkin  suurkaupungeissa  usein  aamuyöstä  läh-
tien  seistävä  jonoissa  saadakseen  ostaa  niukan  osansa  elintai`vike-
varoista tai pahimmassa tapauksessa palatakseen tyhjin toimin kotei-
hinsa.    Paitsi   yhteiskunnallisen   työajan   menetyksen   kannalta   oli

jonotuksella  vahingollinen  vaikutus  kansan moraaliin.  Kaikenlainen
tyytymättömyyspropaganda  saavutti  hedelmällisen  maaperän  ihmi-
sissä,  jotka  päivästä  toiseen  joutuivat  seisomaan  jonoissa.    Onneksi
teki    ostokorttijärjestelmän    käytäntöönotto    jonotuksen    monessa
tapauksessa  tarpeettomaksi.    Välillinen  säännöstely  on  siten  voinut
korjata niitä  epäkohtia, joita rajahintasäännöstelystä on aiheutunut.

Siinä    muodossa,    jossa    rajahintasäännöstelyä    maailmansodan
aikana  yritettiin  toteuttaa,  ei  sillä  voitu  estää  hintatason  nousua.
Edellä  mainittiin  jo  siitä,  el,tä  kun  rajahinnat määrättiin kunnallis-
hallinnon toimesta,  syntyi  hintakilpailua  ei.i  kuntien välillä.   Tämän
lisäksi   tehtiin   virheitä   siinä,    että   tavaravarastoja   ei   i`iittävässä
määrässä  otettu  julkisen valvonnan  alaiseksi,  osaksi  siinä,  ei,tä  i`aja-
hintoja  ei  kyetty  määi`äämään  yhtenäisen  suunnitelman  mukaisesti.
Niinpä    SÅcb!wcj£   mainitsee,   että   kulloinkin   säännöstelyn   alaiseksi
tulevan  tavaran  rajahinta  määi`ättiin  tavallisesti  sen  sillä  hetkellä

yleisen  markkinahinnan  mukaan -  siis  vai)ailla  mai`kkinoilla  vallit-
seva    hinta    ainoastaan   laillistutettiin. ]      Rajahinta   vastasi   tosin
sillä  hetkellä  vallitsevaa  suhdetta  kysymyl#essä  olevan  yksityisen
tarvikkeen  kysynnän  ja  tarjonnan  välillä,  mutta  kun  elintarvikkei-
den  ja  rehuaineiden  kokonaismäärä  oli  pienempi, kuin  kysyntä  olisi
edellyttänyt,   täytyi   hintatason   piankin   muuttua.    Ensimmäiseksi
nousivat  halutuimpien,  vielä  säännöstelyn ulkopuolella  olevain tava-
i.oiden hinnat.   Seurauksena oli, että näiden tavaroiden hin.nat useassa
tapauksessa  säännösteltiin  uuden  hintatason  mukaisesti.  Nyt  koho-
sivat  toisten  säännöstelystä  vapaiden  tuotteiden  hinnat,  joiden suh-
teen meneteltiin samoin.  Myöhemmin säännöstelyn alaisiksi tulleiden
tavaroiden   rajahinnat   olivat   siten   suhteellisesti   korkeampia   kuin
aikaisemmin  säännösteltyjen.     Kun  ero   oli  muodostunut  i`iittävän
suureksi, katosi suhteellisesti  alimmilla  hinnoilla  säännöstelty  tavara
markkinoilta;    sitä   ]akattiin   tuottamasta,   sitä   ryhdyttiin   entistä

1   SKAi,wEiT,  maiii.  tcos,  siv.   134.
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enemmän   käyttämään   tuottajain   yksityista]oudessa   tahi   se   alkoi
ku]kea   kaikista  rangaistusmääräyksistä   huolimatta   laittomia   teitä
kuluttajain   käsiin.    Jotta tavara  voitaisiin  houkut,ella  jälleen  mark-
kinoille,  si]le   oli   määrättävä   uusi,   korkeampi   rajahinta   tahi  mak-
settava  hinnanlisäyksiä  erilaisten palkkioiden muodossa.   Sillä tavoin
oli   hintoja   kei'ta   toisensa   jälkeen   korotettava.

Salakaui)paa   ja    siitä    aiheutuvaa    hintojen   nousua    koetettiin
ehkäistä  osaksi  ankaralla  poliisivalvonnalla  ja  i`ikkoinuksista  lange-
tetuilla  kovilla  tuomioilla.   Tässä  suhteessa  ei  ollutkaan  paljon tinki-
misen  varaa,  sillä  kiusaus  rajahintojen  ylittämiseksi  puutetilanteen
aikana   oli  ei`ittäin  suuri,   ja  välinpitämätön  suhtautuminen  i`ikko-
muksiin   olisi   merkinnyt   suui`ta   epäoikeudenmukaisuutta   lainkuu-
liaisia   kansalaisia   kohtaan.   Monessa   tapauksessa   näyttää   paikalli-
silta  viranomaisilLa  kuitenkin  puuttuneen  halua  säännösten  noudat-
tamisen  tiukkaan  valvontaan, mihin  osaksi  oli  syynä  se,  että  tai`vik-
keiden   saanti  paikkakunnalle   saattoi  tällöin   vaikeutua.    Puutteen
kehittyessä  ääi`immilleen eivät  ankaratkaan rangaistukset  sitä  paitsi
tehonneet  nälkiintyneisiin  joukkoihin.

Suomessa    aiheutti    rajahintamääräysten    soveltaminen   paljon
tyytymättömyyttä.   Hallituksen  määräämät  rajahinnat  osoittautui-
vat useimmissa tai]auksissa  liian alhaisiksi,  mistä johtui,  että tarvik-
keet   usein  katosivat  kaupasta.    Esim.   ajoittain  esiintynyt   ankara
voipula  sekä  lihan  puute  olivat   pääasiallisesti  epäonnistuneen  raja-
hintai]olitiikan  seurauksia.    Rajahintojen  ylittäminen  oli  hyvin  ta-
vallista.   Sosialihallituksen  tilasto-osaston  hankkimien   tietojen  mu-
kaan  olivat  voin  ja  maidon  salakauppahinnat  v:nl918  lopulla  n. 2
kertaa,  ruisjauhojen  3  kertaa  sekä  sokerin  lähes  s  kei`taa  vahvistet-
tuja   i`ajahintoja   korkeainmat.

Pelkkä  rajahintasäännöstely,  vaikkapa  se  voitaisiin  tiukalla  val-
vonnalla   toteuttaakin,   ei   yleensä   i`iitä   turvaamaan   tarvikkeiden
oikeudenmukaista  jakelua,   sil ä  niin  kauan  kuin  kuluttajat  saavat
ostaa  ilman  rajoituksia,  säilyy  epäsuhde  varakkaan  ja  vai`attoman
kuluttajan  k)rvyssä  t).}.dyt.tää   välttämättömät  tarpeensa.    Alhaiset
rajahinnat  h}rödyttävät yhtä  hyvin rikkaita  kuin  köyhiä  kuluttajia;
edelliset  voivat  sitä paitsi  tavarapulan  uhatessa  ostaa tuotteita i`un-
saammin  varastoon   ja  siten  kiihdyttää  pulan  syntymistä.  Alhaisilla
rajahinnoilla  voidaan,  mikäli  ne  voidaan  pitää  voimassa,  pienentää
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monopoliasemassa    olevien   tuottajien   suhteettomia   ansiomahdolli-
suuksia;  syytä  on  vain  katsoa,  ettei  vähävarainen  tuottaja  joudu
kärsimään  varakkaan  kuluttajan  kustannuksella.

Suoi`anai,nen   hinloJen    säännöstdw,    iota   t,uet,acm    väl,i,llisel,l,ä
säännöstdyuå.

Hintojen nousun ehkäiseminen suoranaisella  säännöstelyllä  osoit-
tautuu   tavaran   puutteen   vallitessa   mahdottomaksi,   ellei   saman-
aikaisesti voida joko  rajoittaa  kysyntää tai elvyttää tarjontaa tavoi-
tellun  hintatason  ylläi)itämiseksi.    Laillisessa  kaupassa  ei  nimittäin
ajan mittaan voida pitää voimassa rajahintoja, joth ovat huomatta-
vasti  alempia,  kuin  mitä  kysynnän  ja  tarjonnan  tasapainosuhteet
edellyttävät.  Sitä paitsi  saattavat  tavaran  jakelussa  ilmenevät  epä-
kohdat  usein  kasvaa   rajahintasäännöstelyn  johdosta.    Suoranaista
hintasäännöstelyä   on  siis  tuettava  välillisillä   säännöstelytoimenpi-
teillä.

Maailmansodan  aikana  saavutettu  kokemus  osoittaa,  että  osto-
korttijärjestelmään  perustuva  annostelu  (Rationierung)   on  käyttö-
kelpoinen  keino   kysynnän  säännöstelemiseksi,   milloin  tarvikkeista
on   puutetta.

Ost,okoi`tti     antaa     oikeuden     ostaa     määi.ätyn     jakelukauden
kuluessa  vahvistetun,  käytettävissä  olevasta tarvikkeiden kokonais-
määi`ästä  riippuvan  annoksen  tavaraa.1  0ikeuden  voi  periaatteessa
saada   jokainen   kansalainen   varallisuuteen   katsomatta;   annoksen
saaminen   ja   sen   suuruus   voidaan   kuitenkin   tehdä   riippuvaiseksi
asianomaisen    fyysillisistä    tarpeista.  2      Tavaran    vähittäismyynti
muuten  kuin  ostokortin  kuponkia  vastaan  on  rangaistuksen  uhalla
kielletty.   Ostajalle  voidaan  antaa  oikeus  suoi`ii,taa  ostoksensa  missä

1   0stokortteja   nimitettiiii   yleensä  sen  mukaan,  mitä tavaraa niillä  sai,  puhut,-

tiin  siis  leipäkortista,   sokcrikortista  jne.  -   Suomessa  säännösteltiiii  ostokort.Li-

järjestelmällä  mm.  seuraavien  eliiitarvikkeideii jakelu:  sokeri  (marraskuussa 1916),
`-oi (joulukuussa samana \'uonna), maito  (maaliskuussa  1917), leipä  ja  viljatuotteet

(huhtikuussa  1917)  sekä  liha  (helmikuussa  1918).
2  Raskaan   työn  tekijöille  myönnettii.n  yleensä  suuremmat  annokset  kuin  ke-

vyen  työn tekijöille;  lapset ja  lasta  odottavat.  äidit  sekä  sairaat  olivat  etuoikeute-
tussa  asemassa  esim.  maidon  jakelussa.   Toisinaan  on  epäoikeudenmukaisest,i  an-
nettu  lisäannoksia  esim.   puoluel{aniian   mukaan.
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haluaa,  tahi  hänet voidaan velvoittaa  ostamaan yksinomaan  määrä-
tyltä   alueelta   tai   määrätystä   liikkeestä   (Rayonierung).     Viimeksi
mainittu  tapa   on  osoittautunut  välttämättömäksi,   milloin  tarvik-
keiden   kaui)paan  tulo   on   ollut   hidasta   tai   suhteellisesti   niukkaa;

pelkkä    annostelu   ei   tä]löin   ole   kyennyt   ehkäisemään   jonotusta.
Samoin   on   ostajain  sitominen  liikkeeseensä   ollut   tarpeen  nopeasti

pilaantuvien   elintarvikkeiden   jakelussa,   jotta   kuhunkin   m`T\.mä-
1ään   on  voitu  jakaa   päivittäistä   menekkiä   vastaava   määrä.

Ostokorttijäi`jestelmän   käytäntöön   ottaminen   edell}.ttää,    että
myöskin  tai`vikkeiden  tukkukauppa  on  julkisen  valvonnan  alainen.
Vähittäismyyjät   saavat   tavaraa   ainoastaan  sen  määrän,  josta  he
voivat   esittää   kuponkeja.     Tukkumyyjien   tavaran  hankintaa   on
myös  tehokkaalla   tavalla   kontrolloitava,   jotta  voidaan   saavuttaa
varmuus  siitä,  että  tuotetut  tavaramäärät  kulkevat  kaupi)aan  lail-
1isia    teitä.

Ostokorttijärjestelmällä on epäilemättä omat puutteensa.   \'iinpä
esim.   päiväannoksen   oikean  suuruuden  määrääminen  tuottaa  vai-
keuksia.  Toisinaan  puuttuvat luotettavat  tilastotiedot  varastoista ja
tuotannon   suui.uudesta,   toisinaan   osoittautuu   varastoiden   mobili-
soiminen   vaikeaksi,    kun   osa   tuotannosta   joutuu    salakauppaan.
Yksityiset   ihmiset   ovat   tottuneet   vai`sin   erilaiseen   kulutukseen;
sama   annos  voi  toiselle   olla   niukka,   toiselle  tarpeettoman   runsas.
Eri  paikkakunnilla  ja   eii   alueilla   ovat  väestön  tottumukset  niin-
ikään  erilaiset,  ja  näistä  seikoista  riippuen  säännöstely  kohtaa  toi-
sia väestöpiirejä  ankarammin kuin toisia.   Eräissä piireissä voi kulu-
tus   säännöstelyn   vuoksi   kasvaakin,    milloin   kuluttajat   katsovat
velvollisuudekseen  ostaa  koko  sen  määrän,  mihin  he  ovat  oikeutet-
tuja.     Eräiden   nopeasti   pilaantuvien   elintarvikkeiden   tuotannon
suuri kausivaihtelu vaikeuttaa  annostelun toteuttamista,  kun annos-
ten  suui`uutta  olisi  lyhyin  väliajoin  muutet,tava.    Korttijärjestelmä
aiheuttaa  lisäksi  monenlaista  epämukavuutta  esim.  ravintoloille  ja
matkustavalle  yleisölle  ja   vaatii   huomattavia  hallintokuluja.    Sen
ulottaminen   inuihin  kuin  tärkeimpiin  välttämättömyysh}.öd}'kk(;i-
siin,   joiden  kulutuksessa   ei   ole  huomattavia   }'ksilöllisiävaihteluja,
ei   näin   ollen   ole   suositeltavaa.

Järjestelmän etuna  on kuitenkin mainittava,  että se takaa jokai-
selle   välttämättömimmän  määrän  tarvikkeita  ja  vapauttaa  kansa-
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laiset   ankarasta   kilpailusta   niiden   hankinnassa.     Väärinkäytökset
ovat   tosin   luonnollisestikin   mahdollisia   etenkin   siinä   muodossa,
että   osa  varastoista ja tuotannosta  myydään salakaupassa  säännös-
telyn  ulkopuolella.    Säännöstely   on  yksinkertaisimmin  toteutetta-
vissa  hyvin  säilyviin tuontitavaroihin  nähden,  koska  näiden  tukku-
kaupan valvonta  on helpoimmin toteutettavissa ja annosten suuruu-
den     määräämisessä    tehdyt    virheet    eivät    aiheuta   menetyksiä

pilaantumisen     muodossa.         Vaikeinta     on     säännöstellä    sellais-
ten   kotimaisten  tarvikkeiden   kulutusta,  joita  tuotetaan  lukuisissa

pikkuyrityksissä,  varsinkin  jos  samalla  ovat  kysymyksessä  nopeasti
pilaantuvat  tuotteet.   Salakaupan  ehkäiseminen  ja  annosten  oikean
suuruuden  määrääminen  on  nimittäin tässä  tapauksessa  sangen vai-
keaa.

Annostelun    menestyksellisen    toteuttamisen    edellytyksenä    on

yleensä   se,   että   tavaran   puute   ei   ole   kasvanut   kovin   suureksi.
Esim.  Saksassa  ja  ltävallassa  saatu  kokemus  osoittaa,  että  salakau-

pan   ehkäiseminen   ei   onnistu   ankarillakaan   keinoilla   suoranaisen
nälänhädän    vallitessa.      Sodanaikaisen    säännöstelvn    tärkeimpiä

probleemeja  on  siis  tuotannon  ja  siitä  säännöstelyn  alaiseen  kaup-
paan   tulevan   osan   säilyttäminen   riittävän   suurena,   jotta   kansan
välttämättömimmät   tarpeet   voidaan   tyydyttää

Tuotantoa  ei  voida  ylläpitää  lakimääräyksillä,  etenkään  silloin,
kun  tuotannolla  ei  ole  taloudellisia  edellytyksiä.    Viime  maailman-
sodan  aikana  tehtiin  monessa  tapauksessa  se  virhe,  että  elintarvik-
keiden  rajahinnat   yritettiin   pitää   mahdollisimman   alhaisina,   kun
sen   sijaan   teollisuustarvikkeiden   hintojen   nousua   ei   vastaavassa
määrin  pyritty  ehkäisemään.    Hyvällä  syyllä  on  huomautettu,  että

jos  esim.  ammusteollisuuden  tuotteiden  hintojen  suhteen  olisi  nou-
datettu  samanlaista  politiikkaa,   ammukset  olisivat  piankin  loppu-
neet.   Edellytyksenä tuotannon ylläpitämiselle on rajahintojen pysyt-
täminen  ainakin  tuotantokustannuksia  vastaavalla  tasolla.   Mikäli
tuotantokustannukset  nousevat,   on  rajahintoja  korotettava.    Tär-
keimpien   elintarvikkeiden   puutteen   uhatessa   voi   olla  paikallaan
hyvissä  ajoin taata  niistä  seuraavana  satokautena  maksettavat riit-
tävän   korkeat   alimmaishinnat.     Epäonnistumisen   mahdollisuudet
ovat kuitenkin tällöin melkoiset,  etenkin jos  on kysymyksessä tuote,
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jonka hinta normaalioloissa satovaihtelujen vuoksi vaihtelee huomat-
tavasti   ei.i   vuosina.

Vaikka  tuotanto  voitaisiinkin ylläpitää tasolla,  joka vastaa  inää-
i`ätt}-ä,    teoreettisest,i    laskettua   kulutusmäärää,   saattaa   hintojen
säännöstel}.  vaikeutua  sen  vuoksi,   että  tuotetut  tavarat  joutuvat
osaksi    salakauppaan   tahi    niitä    vai`ataan   tuottajien   yksityiseen
kulutukseen   tai   edelleen   jalostul{seen   enemmän,  kuin  säännöstely-
ohjelma  edellyttäisi.   T\Täiden  epäkohtien välttäminen  on  epäilemättä
eräs   vaikeimpia   kysymyksiä   nimenomaan   elintarvikkeiden   hinta-
säännöstelyssä,   jossa  valvottavien  tuottajien   lukumäärä   on  hyvin
suui`i  ja  käsittää  varsin  erilaisella  kehitystasolla  olevia  kansanainek-
sia.   Liberalistisen talousjärjestelmän maaperässä  kehittynyt  oikeus-
tajunta   ei  pidä  tuomittavana   omalta   pellolta  saatujen  tuotteiden
vai`aamista  pelkästään  omiin tarpeisiin  tai ylii)äänsä  niiden  vapaata
käyttöä,  vaikka  siinä jouduttaisiin ristiriitaan yleisten  etujen ja  voi-
massa  olevien ]akien kanssa. Pakkosäännösten ja ankai`ien rangajstus-
ten   soveltaminen   hei`ättää  helposti  valtiovallan  vastaista  mielialaa

ja  on  omansa  heikentämään  ja  lamauttamaan  tuotantoa.    Vaikka-
kaan  tällaisia  toimenpiteitä  ei  voida  yksityistai)auksissa  kokonaan
välttää,  on  syytä  i)yrkiä  järjestämään  valvonta  luottamuksellisessa

yhteist?'össä   asianomaisten   tuottajien   kanssa.
Tässä  suhteessa  on  merkityksensä  h}J.vin  järjestetyllä  pi`opag`an-

dalla,  jossa  säännöstelyn  tarkoitus  tehdään  selväksi  ja  jossa  viita-
taan   kansalaisten   velvollisuuksiin   kansanyhteisön   jäseninä.      Pi`o-

pagandassa  korostetaan  niitä  etuja,  joita  säännöstely  tuottaa  kai-
kille  kansankerroksille.    Kansanyhteisön  hädänalaisen  tilan  käyttä-
ininen   yksityiseksi   hyödyksi   leimataan   häpeälliseksi,    ja   toiselta

puolen   osoitetaan  perusteettomiksi  mahdolliset  väitteet,  että  sään-
nöstel`-   kohdistuu   epäoikeudenmukaisesti   tuottajaväestöön.

Tuotteiden  kaupan  ja   käytön  valvontaa  ja   ohjaamista  varten
voidaan  varastot  ja  sadot,  kotieläint,uotteet  ym.  julistaa  takavari-
koiduiksi,  jolloin  niiden  inyyminen  ja  käyttö  ilman  erikoisia  lupia
kielletään.   Toinen  mahdollisuus   on,   että   kaikki  yli   oman  tarpeen
riittävät  tuotteet  määrätään  toimitettaviksi  erityisiin  julkisen  val-
vonnan  alaisiin  kokoamispaikkoihin.  1    Tällaisina   voivat  toimia  jo

1  Esimerkkejä tästä tarjoaa Saksan viime vuosina toteuttama hintasääniiöstely.
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ennestään   olemassa   olevat   meijerit,   teurastuslaitokset,   inyllyt  tai
kaui)paliikkeet.       Tämän  järjestelyn  ei  tarvitse  merkitä  monopoli-
aseman  myöntämistä  mainituille  liikelaitoksille,  koska  kauppaa  voi-
vat  harjoittaa.  muutkin  yrittäjät,  kun  vain  vastaanottavat  tavaran
kokoamispaikoissa.        Näissä    paikoissa    voidaan   tuotteet   lajitella
laadun    mukaan   sekä   varustaa   hyväksytyillä   tai`kastusmerkeillä,

joita  vailla  olevat  tuotteet  huomataan  laittomasti  kauppaan  toimi-
tetuiksi.

Tuotannon  ja  tavaravarastojen  valvontaa   varten   on  kustakin
talousyksiköstä   hankittava  yksityiskohtaisia  tietoja.      Jos  säännös-
tely  halutaan  toteuttaa  täysin  tasapuolisesti,  o]isi  esim.  satomäärät

ja  elintarvikevarastot  mitattava  valtiovallan  asiamiesten  toimesLa,
eikä  tyydyttävä  tuottajain  ilmoituksiin.    Tiedot  satomääristä,  vil-

jelmien    omasta    kulutuksesta    ja    luovutuksista    voidaan    mei`kitä
erityisiin  »talouskortteihin)),   kuten   Saksassa  maailmansodan  loppu-

puolella.    Mittaaminen   aiheuttaa  luonnollisesti   suuria   käytännölli-
siä vaikeuksia ja runsaasti työtä,  mutta se tekee toiselta puolen mah-
dolliseksi  ihmisten  vapauksia  loukkaavan  poliisivalvonnan  supista-
misen  vähimpään  mahdolliseen  määi`ään.    Saksassa  voitiin  yleensä
tehdä  se  havainto,  että  valvonnan  perinpohjainen  suorittaminen  ei
aiheuttanut  kohtuuttomasti  enemmän  työtä  kuin  pintapuolinen,  ja
tulokset  olivat  monta  kei`taa  paremmat. 1    Etuna  valvonnan huolel-
lisuudesta  on  myös  se,  että  kertyvät  tilastotiedot  ovat  tällöin  luo-
tettavia,  joten  esim.   ostokorteilla  jaettavien  annosten  suuruus  voi-
daan  tarkasti   arvioida.

Säännöstelemällä   ja   ohjaamalla   kysyntää   ja   tarjontaa   valtio-
valta  voi  antaa  riittävän  tuen  harjoittamalleen  suoranaiselle  hinta-
säännöstelylle,  mutta  rajahintoja  määrätessään  sen  on tällöin pakko
kuitenkin  ottaa  huomioon  tuotantokustannusten  kehitys.    Jos  jon-
kin tuotteen, jonka tuotantokustannus on kohoamassa, hinnan nousu
halutaan ehkäistä,  on tämä mahdollista vain julkisista varoista mak-
settujen  avustusten  turvin.    Esim.  Ranskassa  ja  Englannissa  mak-

1   SKALWEiT,     main.    teos,    siv.     157.
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settiin maailmansodan aikana  erityistä  avustusta leivän hinnan pitä-
miseksi   mahdollisimman   huokeana.  1

Vaikkakin  kysynnän  ja  tarjonnan  ohjaamiseen  i)erustuva  hint,a-
säännöstely  on  lisenssijärjestelmän  pohjalla  ajateltavissa  ilman  jul-
kisen talouden  ohjaamaa  tai  kontrolloimaa  liiketoimintaa,  on  tällai-
nen  liiketoiminta  tullut   säännöstelyn  yhteydessä  yleisesti   käytän-
töön.     Kuten  jo   mainittiin,   otti   valtiovalt,a  viime   maailmansodan
aikana  useassa  tapauksessa  yksinoikeudekseen  eräiden  tarvikkeiden
oston  ulkomailta.    Kotoisten  elintai`vikkeiden  saannin  turvaamiseksi
ryht).ivät  kunnat  ostamaan  tuotteita  ympäristöstään ja  etäämi)ää-
kin.     Vähitellen   muodostettiin   säännöstelyn   toteuttamista   vart,en

perustettujen   hallinnollisten   elimien   rinnalle  kaupallisia  yhtiöitä,
jotka  harjoittivat elintarvikkeiden tukkukauppaa.   Tällaisia yhtiöitä
perustettiin    aluksi    varsinkin    suurimmissa    kaupunkikunnissa,    ja
niiden  osakkaina  oli  usein,  paitsi  asianomaista  kuntaa,  yksityisiä  ja
osuustoiminnallisia    elintarvikea]an    kauppaliikkeitä.      Jo    aikaisin
syntyi   myöskin  valtiovallan  järjestämiä   sotata]ousyhtiöitä,   joiden
tarkoituksena   oli   hankkia,   vai`astoida   ja   jakaa   elintai`vikkeita sil-
mällä  pitäen  valtakunnan  ei.i  osien  tarpeiden  tasapuolista  tyydyttä-
mjstä.     Saksassa    nämä    yhtiöt    olivat   pakollisia   kartelleja,   joissa
valtiolla  oli  määräysvalta ja  joihin  a]aa  edustavien  suurliikkeiden  oli

pakko  liittyä.    Sodan  loppuvaiheissa  oli  kaikkia  tärkeimpiä  elintar-
vikeryhmiä  (vilja,  maito  ja  i`asvatuotteet,  perunat, liha,  vihannekset

ja   hedelmät)   varten   pei`ustettu   tällaisia   yhtiöitä,   joiden   rinnalla

1   Ra]iskassa  suoritettiin  avustus  aluksi  my]läreille,  joidcn  oli  maksettava  vil-

jasta  inäärätty  kiinteä  hinta,  samalla  kun  heidän  oli  toimitettava  jauhoja  leipu-
reille  säädettyä  leivän   hintatasoa  vastaavalla  hinnalla.    Myöhemmin  maksett,iin
avustus   leii)ureille,   ja   avustuksen   määrä   laskettiin   ottamalla   huomioon   leivän
myyntihinta   ja   tuotantokustannukset.       Menettelytapa   oli   moiiimutkainen   ja
aiheutti  väärinkäytöksiä;  sitä i)aitsi  se  tuli  valtiolle  varsin  kalliiksi.  Säännöstelyn

jatkuessa  vielä   rauhan   aikana  siirryttiin   v.   1920  järjestelmään,   jonka   mukaan
ainoastaan  heikoimmassa  taloudcllisessa  asemassa  olevat  henki]öt  (suuripei`heiset

perheenhuoltajat,  invaliidit,  tai)aturmien  uhrit,  vanhukset,  sokeat,  pieniä  lapsia
hoivaavat yksinäiset  äidit ym.)  saivat erityisillä korteilla  ostaa halpaa leipää.   Val-
litsevan inarkkinahinnan ja alennctun hinnan erotus maksettiin kuponkeja vastaan
leivänmyyjille  (AUGE-LARiBE,  main.  teos,  siv.  256-259).    Englannissa  makset,tiin
avustus    osaksi   vilja]ituojille,   osaksi  myllyille  (BEVERiDGE,   main.   teos.   siv.   109).
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1äheisessä   yhteistoiminnassa   ja   yhteisen   johdon   alaisena   toimivat
vastaavat  hallinnolliset,  säännöstelyä  ohjaavat  virastot.1

Sotatalousyhtiöiden  avulla  voitiin  huomattavasti  rajoittaa  sota-
keinottelun  mahdollisuuksia,  koska  yhtiöiden  liiketoiminta  oli  val-
tiovallan   kontrollin   alainen  ja   yhtiöiden   tuottamat   voitot   olivat
tarkoin rajoitetut.  Tällaisilla yhtiöillä  oli se tavaran puutteen aikana
tärkeä   etu,   että   ne   saattoivat   hankkia   tavaraa   pakko-otollakin.
Toiselta  puolen  jäi  jo  ennestään  olevi]le  kauppaliikkeille  mahdolli-
suus  säännöstelyn  alaisena  jatkaa  toimintaansa,  eikä  julkistaloudel-
linen  liiketoiminta   sitä  pyrkinyt   millään  tavoin  tukahduttamaan.

Vaikkakin    sotataloudellinen   kaupan    organisointi   lienee    Sak-
sassa  ollut  suhteellisesti  täydellisin, ilmenee  vastaavanlaisia muotoja
useimmissa    muissakin    maissa.     Niinpä    Suomessakin   perustettiin
valtiovallan     konti`ollin     alaisia     tukkuliikkeiden     yhteenliittymiä,

joilla   oli   yksinoikeus   elintarvikkeiden   hankintaan.     Ensimmäinen
näistä,   Suomen   Keskuskomitea   elintarpeiden   tuonnin   järjestämi-
seksi  keisai`ihnnasta,  perustettiin  elokuussa  1916, ja  siitä  muodos-
tettiin  myöhemmin  osuuskunta  (Suomen  Elintarpeiden Tuontikunta
r.l.).      Samaan   tapaan   muodostettiin   Lihakeskuskomitea,   Sokeri-
keskuskomitea,  Maitokeskuskomitea  ja  eräitä  muitakin.  Elintarvik-
keiden paikallisesta jakamisesta vähittäjsmyyjille huolehtivat useissa
tapauksissa   kunnalliset   elintarvelautakunnat.

Mikäli  julkisen  talouden  harjoittama   tai  kontrolloima  liiketoi-
minta  saavuttaa  laajat  mittasuhteet,  voi  rajahintalakien  merkitys
hintojen  muodostumisessa jäädä  suhteellisesti  pieneksi.   Valtiovallan
asema  hintojen  määrääjänä  muistuttaa tällöin monopolinomistajan
asemaa.    Hintarajojen  asemesta  tulevat  yhä  yleisemmin  kysymyk-
seen  virallisesti  vahvistetut  yhtenäishinnat.    Näistä  on  erotukseksi
rajahinnoista    käytetty    nimitystä    julkistaloudelliset    hinnat    (Be-
wirtschaftungspreis). 2

Siirtyminen  rajahintaj ärjestelmästä  julkistaloudellisen  konti`ollin
alaiseen    kauppaan   ja    yhtenäishintoihin    mei`kitsee    huomattavaa

1  Tarkemmin   sanoen   kuuluivat   mainitunlaiset   yhtiöt   osastoina   vastaavaan

säännöstelyvirastoon.      Niinpä    esim.    viljan    säännöstelyvirasto    (Getreidestelle)
käsitti    hallinnollisen    osaston    (Verwaltungsabtcilung)    ja    kaupallisen    osaston

(Geschäftsal)teilung),   jolla   oli   osakeyhtiön   muoto.
2   LOEWENFELD-Russ,   main.   teos,   siv.   95.
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edist}.saskelta.    Valtiovalta   voi   tällöin  määrätietoisesti   ohjata   hin-
nanmuodostusta  tarvitsematta  tyytyä  voimattoman  syrjästäkatso-
jan   asemaan.

Rajci-   Ja   yhtenäishiitioien   määräämisessä   noudatettavista   menettdy-
tapoista.

Hintojen   säännöstelyllä   on,   kuten   aikaisemmin   esitetystä   sel-
viää,  omat  rajoituksensa.   Säännöstelyhintoja  määrättäessä  ei  voida

jättää   huomioon   ottamatta   taloudellisia   ]akeja,   mikä]i   ha]utaan
p}.syttää   hinnat   voimassa   todellisessa   kaupankäynnissä   eikä   vain
paperilla  sekä  mikä]i  tämän  ohel]a  halutaan  taata  tavai.an  saannin
jatkuvaisuus.

Pääperiaatteena   säännöstelyhintojen   määräämisessä   on  pidet-
tävä sitä,  että välttämättömyystavaroiden hintojen nousu  normaali-
aikaisiin  verrattuna  sallitaan  vain  silloin,  kun  niiden  säännöstellyn
ku]utuksen tyydyttämiseksi tarpeellinen määrä  ei muuten  ole jatku-
vasti  saatavissa.  I\Tousu  ei  saa  olla  suurempi,  kuin  tämän  tarkoituk-
sen  saavuttamiseksi  on  vältt,ämätöntä.    Y]ellisyystavaroiden  hnto-

jen nousua  ei  ole  sallittava  siinä  määrässä,  että  sillä  on välil]istä  vai-
kutusta   välttämättömyystavaroiden   hintoihin.

Säännöstelyhintojen    määräämisessä    ei    ole    pyi`ittävä    kaikissa
suhteissa  normaaliaikaiscen  suhteeseen  eri  hintojen  väli]lä  silläkään
uhalla, että jotkut tavar.at mahdollisesti katoavat lail]isesta kaupasta.
Puutteen  ajan  hintapo]itiikan  tai`koituksena  tulee  olla  tuotantovoi-
mien  ohjaaminen  niille  tuotantoaloille,  jotka  tyydyttävät  ihmisten
välttämättömimmät    tarpeet.      Vasta    sikäli    kuin   Luotantovoimia

jää  senkin  jälkeen  vapaaksi,  on  vähemmän  tärkeät  tai`peet  tyydy-
tettävä.    Jos  y]ellisyystavaroita   ei   ole   laillisesta  kaui]asta  rajahin-
toihin  saatavissa,  ei  siitä  ole  kenellekään  suui`ta  vahinkoa.    Salakau-

passa  mahdollisesti  maksettavat  koi`keammat  hinnat  eivät  i,aas  vai-
kuta  samassa  määrässä   tuotantoa   kiihdyttävästi   kuin   vastaavan-
laiset   laillisen   kaupan   hinnat.

Poikkeustilan   aikainen   hintojen   säännöstely   edellyttää,    jotta
tasapaino   voitaisiin  ylläpitää,  yhtenäistä  ohjelmaa,  jonka  mukaan
tavaranhintojen   ohella   kiinnitetään   myös   työn,   palvelusten   sekä

pääoman ja  maan käytön hinnat.   Tällaiseen  ohjelmaan kuuluu,  että
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ei   vain  elintarvikkeiden,  vaan  muidenkin  välttämättömyystavaroi-
den jakelu järjestetään annosteluperiaatteen pohjalle ja  että se  osto-
voima,  joka  vapautuu  säännöstelyn  johdosta  pienentyvän  kulutuk-
sen  vuoksi,  vedetään  pois  verotuksella  tai  muuten  ohjataan  aloille,

joilla  se  ei voi  aiheuttaa  välttämättömyystavaroiden  hinnannousua.
Näissä  oloissa  on  ainakin  teoreettisesti  mahdollista  säilyttää  hinnat
tasolla,   joka   on   vain   siinä   määrässä   normaaliaikaista  korkeampi,
kuin   mitä   ulkomailta   tuotavien   välttämättömien    i`aaka-aineiden
hintojen    nousu    sekä    tuotantolaitosten    heikentynyt    työteho    ja
kohonneet   yleiskustannukset   vaativat.

I-Iintojen  säännöstelyssä  ei  voida  välttää  sitä, että  pienemmässä
tai   suuremmassa  määrässä  joudutaan  vastustamaan  hintojen  luon-
nollisiakin   (esim.   fysikaalisen   tuotannon   kausi-   ym.   muutoksista

johtuvia)   vaihteluita.    Jotta   ainakin   laillisissa  puitteissa  harjoitet-
tava  spekulaatio  saataisiin  ehkäistyksi,  pyritään  säännöstellyt  hin-
nat  pitämään  mahdollisimman  tasaisina,  jolloin  vähäisinkin  kiihoke
sellaiseen puuttuu.  Mainittakoon,  että  Saksassa viime vuosina toteu-
tetussa  hintasäännöstelyssä  on  menty  niin  pitkälle,  että  sellaisten-
kin   eri   vuodenaikoina   huomattavasti   vaihtelevien   hintojen   kuin
kananmunanhintojen  kausivaihtelut  on  miltei  kokonaan  poistettu.
Tavaran ajoittainen niukkuus ei tällaisessa tapauksessa ilmene hinto-

jen  nousussa,  vaan  siinä,  että  sen  saanti  kaupasta vaikeutuu tai an-
nokset pienenevät.    Kauppaan tuleva määi`ä jää tällöin pienemmäksi
kuin  vapaan  hinnanmuodostuksen  aikana  vastaavanlaisessa tapauk-
sessa,  koska tuottaja ei yhtä suuressa määrässä hyödy tavaran mark-
kinoille  toimittamisesta.    Missä  määi`in  tästä  aiheutuu  haittoja,  riip-

puu   kulloinkin  kysymyksessä   olevan  tarvikkeen  välttämättömyy-
destä  kuluttajalle.     Osaksi  voidaan  epäkohtaa  korjata  järjestämällä
tarvikkeiden   varastointia   runsaan   tuotannon   aikana.

Määrättäessä   yksityisten   tai`vikkeiden    säännöstelyhintoja   voi-
daan   lähtökohdaksi  ajatella  joko  tarvikkeiden  tuotantokustannuk-
sia    tai    niitä    hintoja,    jotka    normaalioloissa    vastaisivat    supistu-
nutta  tarjontaa.    TuotanLokustannus   on   epäilemättä   oikeudenmu-
kaisuusnäkökohtia   silmällä   pitäen  parhain     perusta   hintasäännös-
telylle.    Mutta  tuotantokustannuksia   on  vaikea   määritellä   täysin

yleispätevästi,      koska      saman      tuotteen     tuotantokustannukset
eri  yrityksissä  voivat  huomattavasti  vaihdella.  Ei`i  henkilöiden  suo-
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rittamat tuotantokustannuslaskelmat  saattavat  näin  ollen antaa vai`-
sin  erilaisia  tuloksia.     Jos  otaksutaan,  että  normaaliaikaiset  hinnat

(muutaman   vuoden   keskihinnat)   vastaavat   normaalisia   tuotanto-
kustannuksia,   voidaan   poikkeusajan  tuotantokustannukset  kuiten-
kin   ai`vioida   jossain   määrin  tyydyttävällä   tavalla   ottamalla   huo-
mioon tuotannon määrissä sekä raaka-aineiden ja työn hinnoissa tapah-
tuneet  muutokset.  Tämä vaatii tietysti asianomaisen tuotannon tek-
nillis-taloudellista   tuntemusta.     Eri  tuotteiden  tuotantokustannus-
ten   arvioinnin  tulee  tapahtua  yhdenmukaisilla  perusteilla,  niin että
eri   tuotantoalojen   suhteellinen  kannattavuus   ei  muutu,   ellei  tätä

jossain    tai)auksessa   nimenomaan   ole   tai.koitettu.     Jos   tarvikkeen
kysynnän   normaaliaikainen   joustavuus   on   tunnettu,   saattaa   olla

paikallaan   tämän   perusteella  arvioida,   mikä  hint,a   normaalioloissa
vastaisi   supistunutta  tarjontaa.    Käytettäessä  tätä  toisena  vertailu-

perustana   on   mahdollista   välttää  liian  suuria  poikkeuksia  vapaan
hinnanmuodostuksen  edellvttämistä  hinnoista.

Mikäli  tavaranvaihto ulkomaiden kanssa on mahdollinen,  kelpaa-
vat  vertailuperustaksi myös ulkomaiset hinnat.   Koska hintojen nou-
sua     halutaan    ehkäistä,    ei    säännöstelyhintaa    mielellään    aseteta
ainakaan   korkeammaksi   kuin  ulkomaanhinta   lisättynä  tuontikus-
tannuksilla    edellyttää.

Yksinomaan   laskelmien  perusteella   on  tuskin  paikallaan  tehdä
lopullisia   päätöksiä   säännöstelyhintojen   korkeudesta.     Esim.   Eng-
lannissa  saavutettu kokemus  osoittaa,  että  käytännöllinen  harkinta
sekä   tuottajain  ja  kuluttajain  edustajain  välillä  viranomaisten  joh-
dolla    käydyt   neuvottelut,   jotka   tavallaan   ovat   kaupanhierontaa
ko]lektiivisessa   muodossa,   ovat  tai`peen  hintoja  lopullisesti  vahvis-
tettaessa.1

Ilintasäännöstdyn   onnistumisen  t,äi.kei,mmät   edellytyTiuet.

Kokemus  sekä  maailmansodan ajalta  että  aikaisemmista  yrityk-
sistä  osoittaa,  että  hintojen  säännöstelyssä  voidaan  pahastikin  epä-
onnistua.   Seurauksena voi olla lisääntyvä tavaran puute  sekä  yleistä
moraalia  alentavan  salakaupan  leviäminen,  joka  tekee  säännöstelyn
tehottomaksi  ja  korostaa  vain  niitä  epäkohtia,  ].oiden  poistamiseen

1   BEVERiDGE,   main.   teos,   siv.   179.
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säännöstelyllä   on   pyritty.    Epäonnistumisien  syitä  tarkasteltaessa
tulee  kussakin tapauksessa  ottaa huomioon ne  olosuhteet, joissa hin-
tojen säännöstely on pitänyt toteuttaa.   Säännöstelyn  toteuttaminen
on  ollut  suhteellisesti  helppoa  silloin,  kun  tai`vikkeita  on  normaali-
seen kulutukseen verrattuna ollut kohtuullisessa määrässä saatavissa.
Parhaatkin  säännöstelytoimenpiteet  ovat  epäonnistuneet  fyysillisen

puutteen  kasvaessa  määrätyn  i`ajan  yli.
Hintasäännöstelyn  onnistumismahdollisuudet  i`iippuvat  osaltaan

sen  väestön  yhteiskunnallisesta   kehitystasosta,   jonka   keskuudessa
säännöstely  on  toteul,ettava.   Jos  sekä  tuottajat  että  ostava   yleisö
suhtautuvat   luottamuksella   säännöstelyyn   ja  kukin yksilö  tuntee
velvollisuutensa  kanssaihmisiään  kohtaan,   ei  ole   vaikea   toteuttaa

pitkällekin    meneviä   säännöstelyohjelmia.     Yleisön    luottamuksen
saavuttamiseksi   on   huolehdittava   siitä,   että   säännöstelytoimeni)i-
teet  ovat  oikeudenmukaisia  ja  että säännösten noudattamista  valvo-
taan   tai`kasti  ja   tasapuolisesti.    Maailmansodan  aikana  havaittiin,
että   }']eisö   oli  taipuvainen   alistumaan   huomattaviinkin   rajoituk-
siin,  niin  kauan kun ne tunnettiin välttämättömiksi  kaikkien  oikeu-
denmukaista  kohtelua  silmällä  pitäen. 1

Säännöstelyssä    on    ei`ikoisesti   vältettävä   toimenpiteitä,    jotka
näyttävät   olevan   tarkoituksellisesti   tuottajia   vastaan  tähdättyjä.
Jos   säännöstelyyn   liittyy   esim.   poliittisluontoinen   taistelu   talon-

poikaisväestöä vastaan,  kuten sodan jälkeen  Venäjä]lä,  voi  säännös-
tely    kohtalokkaalla    tavalla    epäonnistua.

Säännöstelyn  tehokkuus  riippuu  sen  täydellisyydestä.    Toimen-

piteet  on suunniteltava  yksityiskohtia   myöten kaikkia  käytännölli-
sessä   elämässä   esiintyviä   tapauksia   silmällä   pitäen.    Aukkokohdat
säännöstelylainsäädännössä   houkuttelevat   yhä   uusiin  säännöstely-
lakien   kiertämisyrityksiin.     Hintojen   säännöstely   on   toteutettava

yhdenmukaisesti   valtakunnan   koko    alueella,   joskin   säännöstely-
hintojen   alueelliset   ei`oavaisuudet   saattavat   kuljetuskustannusten
vuoksi  tulla  kysymykseen.    Vähittäishintojen  ohella  on  useimmiten
välttämätöntä säännöstellä  myös tukkuhintoja eri asteissaan samoin
kuin   tuottajille   maksettavia   hintoja.    Väärinkäytösten   ehkäisemi-
seksi on tarvikkeiden tuotantoa ja kauppaa tehokkaasti tai.kkailtava

1   BE`.ERiDGE,   main.    teos,   siv.   245.
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ja  tarpeen  vaatiessa  on  valtiovallan  itse  r}rhd}'ttävä  kauppaa  hai`-
joittamaan.     Kaikki  tämä  vaatii  laajaa  virkakoneistoa,  joka  tulee
kalliiksi    ja   aiheuttaa   monenlaista   hankaluutta   elinkeinoelämälle,
mutta  muulla tavalla  ei säännöstelyä voida  menestyksellä toteuttaa.
Saattaa  olla  parempi  luopua  kokonaan  säännöstelystä  kuin  tyytyä

puo]inaisiin   toimenpiteisiin.1
Kun   säännöstelytoimenpiteillä   ei   ole  puutteen  vallitessa  kyetty

kokonaan  ehkäisemään  hintojen  nousua,  voidaan  kys}rä,  onko  pai-
kallaan    ryhtyä    niin    monimutkaiseen   ja   suui.itöiseen   tehtävään,

josta    aiheutuu  monenlaista   epämukavuutta  yleisölle,  samalla  kuin
saavutettava   hyöty  voidaan  asettaa  epäilyksen  alaiseksi.    Hintojen
säännöstelyn   y]einen   käytäntöön  ottaminen  parhaillaan  käynnissä
olevan  suursodan  aikana  todistaa  kuitenkin,  että  säännöstely katso-
taan    poikkeukse]lisissa   oloissa   välttämättömäksi.     Vapaa   kilpailu
vaikuttaa   vain  tavaran  runsauden  aikana  kuluttajaväestön  eduksi

painaen  mm.   tavaranvälittäjien  voittomarginaalin  mahdollisimman
kapeaksi.    Sodasta   tai muunlaisista  poikkeu.soloista  johtuvan  puut-
teen aikana muuttuu suhde päinvastaiseksi:  kilpailu kohottaa hinnat
huippuunsa   niiden   hyväksi,   joilla   on   hallussaan  tuotantovälineitä

ja  tavaravai`astoja.    Hintojen   nousu   ei  tä]laisessa tai)auksessa tuo-
tantovoimien    riittämättömyyden    vuoksi    kykene    aikaansaamaan
sitä  reaktiota  tuotannossa,  joka  olisi tarpeen hintakehityksen muut-
tamiseksi.    Tavarat  saavat  näissä  oloissa  harvinaisuusarvon  sen  si-

jaan,  että   niiden  arvo  on  aikaisemmin  määi`äytynyt   tuotantokus-
tannusten  mukaisesti.  -  Vaikka  säännöstelyllä  ei  voidakaan  hinto-

jen   nousua   kokonaan   estää,    voidaan   sitä    kuitenkin   tuntuvasti
rajoittaa  ja  samalla  tui'vata  yhteiskuntaa  räikeimmiltä  tulojen  epä-
tasaisesta   jakautumisesta   johtuvilta   epäkohdilta.

1   BEVERiDGE,   main.   teos,   siv.    340.


